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ÖZET
Bu çalıĢma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟ndeki (KKTC) ortaöğretim
kademesinde öğrenim gören öğrencilerin problemli internet kullanımları ve siber
zorbalık davranıĢlarını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) ortaöğretim dairesi ve mesleki ortaöğretim dairesine bağlı olan
ortaokul, lise ve meslek liseleri kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın
örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılı boyunca MEB‟na bağlı okullardaki
6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar arasından rastgele seçilen 583‟ü kız, 623‟ü erkek toplam
1206 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada betimsel araĢtırma yöntemlerinden genel
tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri olarak, cinsiyet,
okul türü, sınıf düzeyi, okul bölgesi ve haftalık internet kullanım süresi
belirlenmiĢtir. Verilerin toplanmasında kullanılan anket “KiĢisel Bilgi Formu”,
“Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği” ve “Siber Zorbalık Ölçeği” olmak üzere üç
kısımdan oluĢmaktadır. AraĢtırma verilerinin analizinde IBM SPSS v.23 istatistik
paket yazılımından yararlanılarak, betimsel istatistikler, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), Tukey HSD testi, T-testi, Mann-Whitney testi, Kruskal-Wallis testi ve
çoklu doğrusal regresyon analiz teknikleri kullanılmıĢtır.
AraĢtırma sonucunda öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin
“Oldukça Uygun”, Siber zorbalık davranıĢlarının ise “Hiçbir Zaman” seçeneğinde
yoğunlaĢtığı görülmektedir. Öğrencilerin problemli internet kullanım düzeyleri ve
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siber zorbalık davranıĢlarının cinsiyet, okul bölgesi ve haftalık internet kullanım
süresi değiĢkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıĢtır. Sınıf
ve okul türü değiĢkenlerine göre ise anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir.
Regresyon analizi sonucunda haftalık internet kullanım süresi ve problemli internet
kullanım düzeyinin, siber zorbalık davranıĢları‟nın %25,5‟ini açıkladığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde KKTC
genelindeki ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin
problemli internet kullanım düzeylerinin yüksek, siber zorbalık davranıĢlarının ise
düĢük seviyede olduğu tespit edilmiĢtir. Elde edilen bulgular ıĢığında sonuçlar
tartıĢılmıĢ ve gelecek araĢtırmalar için önerilerde bulunulmuĢtur.

Anahtar Kelimeler: Problemli internet kullanımı, siber zorbalık, internet bağımlılığı,
öğrenci, KKTC

vi

Analyzing the behavior of cyber-bullying and problematic internet usage of the
secondary education students from Turkish Republic of Northern Cyprus
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Yılmaz, Celil Nazım
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Thesis Advisor: Asst. Prof. Dr. Erinç ERÇAĞ
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ABSTRACT
This study is aimed to determine the behavior of cyber-bullying and
problematic internet usage of the secondary education students from Turkish
Republic of Northern Cyprus (T.R.N.C.) The scope of the study is the secondary
schools,high schools and junior technical colleges relative to the departments of
secondary school education and technical colleges under the Ministry of Education.
The research sample consists of 583 girls and 623 boys which has a total 1206
students randomly chosen from the 6th,7th,8th,9th,10th,11th and 12th classes from
the schools under the authority of the Ministry of Education in 2016-2017. General
Screening Method,which is a form of Descriptive Research is used for this research.
The independent variables of the study are defined as; gender,type of school,level of
the class,the district of the school and the weekly usage of internet. „Personal
Information Form‟, „Scale of the Problematic Internet Usaage‟ and „Scale of the
Cyber-bullying‟ are used for collecting the data. IBM SPSS v.23 Statistics Package is
used to analyze the data by applying the technics such as one-tailed variance analysis
(ANOVA), Tukey HSD Test, t-test and multiple linear regression analysis.
The research results show that the level of problematic internet usage of the
students is „quite convenient‟ and the behavior of cyber-bullying condenses to
„never‟. The level of problematic internet usage and the behavior of cyber-bullying
statistically differs according to the gender,the district of the school and weekly
usage of internet. And seen that schoolboys have a higher level of problematic
internet usage and the behavior of cyber-bullying than schoolgirls. Also,according to
the district of the school,the students from Ġskele District have a lower level of the
problematic internet usage while the behavior of the cyber-bullying is higher. There
is no significant difference depending on the variables such as the class and the type
of the school. The result of the regression analysis shows that the weekly internet
usage and the level of the problematic internet usage explains 25,5% of the behavior
of the cyber-bullying. When the finding examined as a result of the research,shows
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us that,the students studying at the secondary schools and technical colleges overall
the T.R.N.C. have a high level of the problematic internet usage meanwhile the
behavior of the cyber-bullying is low. This study has been developed as a baseline
for further discussion and researchs.

Key Words: Problematic Internet Usage, Cyber-bullying, internet addiction,
student,TRNC.
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BÖLÜM I

1. GĠRĠġ
Bu bölümde araĢtırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları ve
sınırlılıkları belirtilmiĢtir. Ayrıca araĢtırma kapsamında geçen bazı kavramların
tanımlarına yer verilmiĢtir.

1.1. Problem
Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde (BĠT) içinde bulunduğumuz çağda yaĢanan
hızlı geliĢmeler, günümüz toplumlarında bu teknolojilerin kullanımını da aynı hızda
yaygınlaĢtırmaktadır. Ġnternetin kolay eriĢilebilir bir ağ olması ve sadece eğitim, iĢ,
oyun, hobi, çocuk geliĢimi, sağlık vb. alanlarda değil, insan iliĢkileri baĢta olmak
üzere birçok alanda kullanılması interneti günlük yaĢamın olmazsa olmaz bir parçası
haline getirmiĢtir (Sırakaya, 2011).
Ġnternet kullanımının günlük yaĢamın vazgeçilmezleri arasına girmesiyle
birlikte bu konu üzerindeki araĢtırmalar bir hayli artmıĢtır. Rehm (2003)
çalıĢmasında internetin bireylerin kendilerini hem bireysel hemde toplumsal olarak
yeniden keĢfetmelerine, bununla beraber toplumsal iletiĢimin azalmasına ve sosyal
sapmalara neden olabileceğini belirtmiĢtir. Ġnternetin farklı yaĢ gruplarına ve birçok
farklı amaca yönelik kullanılabilmesi interneti daha çekici hale getirmiĢtir. Bunun
yanında interneti kullanırken bilgisayar teknolojisinden aktif olarak yararlanılması ve
geliĢen son teknolojilerin BĠT‟e yönelik olması, internetin sunduğu hizmetleri
arttırmıĢtır (Çakır, Horzum ve Ayas, 2013). Beard ve Wolf (2001) çalıĢmalarında bu
konu ile ilgili internetin bu denli insan hayatının içinde olmasını farklı hizmet
sektörleri arasındaki sınırların aĢılmasına ve çalıĢma yaĢamında bilgisayar ve internet
kullanabilen nitelikli insan profilinin oluĢmasına neden olduğunu ifade etmiĢlerdir.
Ġnternetin insan yaĢamına getirdiği pek çok olanak insan yaĢamını
kolaylaĢtırmakta, zenginleĢtirmekte, çeĢitlendirmekte ve geliĢtirmektedir (Cicioğlu,
2014). Bununla beraber insan yaĢamına getirdiği olumlu katkıların yanı sıra her
teknolojik araçta olduğu gibi internette beraberinde kullanımına yönelik problemli
insan davranıĢlarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiĢtir (Ceyhan, 2011). Tüm

2

dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni teknolojilerin ilk kullanıcıları ve takipçisi
olan genç nüfusta görülmeye baĢlanan problemli insan davranıĢları teknolojinin hızlı
geliĢimi ve bu teknolojilere sahip olmanın kolaylaĢıması sonucu hızlanarak
artmaktadır. Problemli insan davranıĢ belirtilerinin artıĢ göstermesinde popüler
sosyal medya uygulamalarının insanları yeni sosyal alanlar keĢfederek yeni varoluĢ
ve kendini ifade etme biçimleri yaratmasının da etkisinin büyük olduğu
gözlemlenmiĢtir (EkĢi ve Ümmet, 2013). Bayraktar (2013) çalıĢmasında problemli
davranıĢ belirtileri hakkında, internetin iĢlevsel kullanılmasının genç nüfusun
geliĢimi için birçok fırsat sunduğunu fakat kötüye kullanımında gençlerin yaĢamına
olumsuz etki edeceğini ifade etmiĢtir. Öztürk ve Özmen (2011) internetin olumsuz
etkilerine iliĢkin yaptıkları çalıĢmalarında aĢırı internet kullanımının bağımlılığa
dönüĢebildiğini ve bu durumun sosyal iliĢkilere zarar verdiğini saptamıĢtır. Önemli
noktalardan biri de internette geçirilen sürenin aĢırı oranda artması okul, aile, iĢ ve
sağlık gibi alanlarda sorunlara yol açabileceği gibi kullanıcıların farkında olmaksızın
yaĢanan bu zaman kaybından keyif almaları ve ilerleyen safhalarda bağımlılığın
ortaya çıkmasıdır. Morahan-Martin ve Schumacher (2000) çalıĢmalarında bu durumu
“Patolojik Ġnternet Kullanımı” olarak ifade etmiĢlerdir. Bir baĢka çalıĢmada Ceyhan
(2011) ise bu durumu Problemli internet kullanımı (Problematic Internet Use) veya
Ġnternet Bağımlılığı (Internet Addiction) olarak tanımlamaktadır.
Yang ve Tung (2007), çalıĢmasında haftalık internet kullanım süresi 21
saatten fazla olan bireylerin bağımlı olduklarını, haftada 12 saatin altında internet
kullanan kiĢilerin ise bağımlı olmadıklarını tespit etmiĢtir. Ġnternette geçirilen
zamanın artması ile problemli internet kullanımının görülme sıklığı arasında doğru
yönde bir artıĢ olduğu gözlemlenmiĢtir (Sevindik, 2011). Bununla birlikte
araĢtırmalarında problemli internet kullanımının ergenlerin günlük etkinliklerine,
okul ve aile iliĢkilerine olumsuz etki ettiğini de vurgulamıĢlardır (Yang ve Tung,
2007; Tekinarslan ve Gürer, 2009; Nalwa ve Annand, 2003). Bu çalıĢmalara benzer
olarak Sanders ve arkadaĢları (2000) çalıĢmalarında internet baĢında uzun süre vakit
geçiren bireylerin aile ve arkadaĢlarıyla olan sosyal iliĢkilerinin, internette daha az
vakit geçiren bireylere göre daha kötü olduğu belirtmiĢlerdir. Bu durum yüksek
internet kullanım süresi olan bireylerin sosyal olarak zayıf olduğunu göstermektedir.
GeliĢen dünyada insanlar arasında olumlu iliĢkiler artmaya devam etse de
özellikle genç nüfusun arasında olumsuz iliĢkilerin bir o kadar arttığı
düĢünülmektedir. “Problemli Ġnternet Kullanımı” ile iliĢkili kavramlardan biri olan
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“Siber Zorbalık” kavramı da problemli davranıĢ olarak tanımlanmakta ve gençler
arasındaki olumsuz iliĢkilerin baĢında gelen zorbalığın bir baĢka Ģekli olan Siber
Zorbalık olarak ortaya çıktığı gözlemlenmiĢtir (Pamuk ve Bavlı, 2013). Smith ve
arkadaĢları (2006), çalıĢmalarında siber zorbalığı kendisini kolayca koruyamayacak
kiĢilere karĢı elektronik iletiĢim araçlarının kasıtlı ve zarar verici Ģekilde bir veya
daha fazla kiĢi tarafından kullanılması olarak tanımlamıĢlardır.
Son yıllarda genç nüfus arasında iletiĢim teknolojileri kullanılırken sanal
ortamda saldırganlık içeren davranıĢların artıĢı sanal ortamda yaĢanan bu
saldırganlığın nedenlerini ve saldırganca davranıĢların ortadan kalkmasını sağlayacak
yolların araĢtırılmasını gerekli kılmaktadır. (Campbell, 2005; Dilmaç ve Aydoğan,
2010) Bu durumla ilgili olarak yapılan çalıĢmalara bakıldığında problemli internet
kullanımının

siber

zorbalık

davranıĢları

ile

iliĢkili

olduğu

sonucu

ile

karĢılaĢılmaktadır (Gamez-Guadix, Orue, Smith ve Calvete, 2013; Jung vd., 2014).
Tüm dünyada ve Türkiye‟de olduğu gibi KKTC‟de de teknolojinin olumlu
sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçlarınında olduğu ve bu olumsuz sonuçlardan
sadece ikisi olan problemli internet kullanımı ve siber zorbalığın önemli sorunlar
olduğu düĢünülmektedir. Her çocuğun doğduğu günden itibaren teknoloji ile
tanıĢması ve bunları oyuncaklarına tercih edip vakitinin çoğunu bunlarla geçirmesi
düĢündürücü iken yaĢlarının ilerlemesi ile beraber oyunun araç değil amaç haline
gelmesi sorunları beraberinde getirecektir. Özekllile akıllı telefonlarla internete her
an ulaĢılabilmesi internette geçirilen zamanı arttırmakta ve belli bir süre sonra
sıradanlaĢan internet kullanımı kullanıcılara daha fazla Ģey yapma isteği uyandırarak
olumsuz davranıĢların sergilenmesini gündeme getirmektedir (Cicioğlu, 2014).
Üstelik bu problemlerin Dünya ve Türkiye ile birlikte ülkemizde de hızla
yaygınlaĢmakta olduğu düĢünülmektedir.
Problemli internet kullanımı ile siber zorbalık sadece gençlerin değil
aileleri‟nin, öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin de sorunu olarak gündeme
gelmektedir (Zorbaz ve Tuzgöl Dost, 2014). Özellikle öğrencilerin okul içinde akıllı
telefon kullanımında geçmiĢ yıllara göre daha özgür olmaları problemli davranıĢların
görülme sıklığını arttırabilecek bir etken olarak düĢünülmektedir. Bu nedenle
problemli internet kullanımı ve siber zorbalık davranıĢları gençlerin ergenlik, gençlik
hatta yetiĢkinlik dönemlerini de olumsuz etkileyebilmektedir (Özer, 2013). Son
yıllarda artıĢ gösteren Problemli Ġnternet Kullanımı ile ilgili çalıĢmalar sonucu
geleneksel zorbalığın sanal aleme taĢındığı ve verdiği zararın ciddi boyutlara ulaĢmıĢ
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olduğu gözlemlenmiĢtir (Türkoğlu, 2013). Gençlerin bilgi güvenliğini sağlamak,
siber ortamlarda yapılan davranıĢlara dikkat çekmek ve istenmeyen sağlık
problemlerinin önüne geçebilmek için problemli internet kullanımı ile siber zorbalık
gibi konuların üzerinde durulması önem arz etmektedir (Kınay, 2012). Son yıllarda
artıĢ gösteren problemli internet kullanımı ve siber zorbalıkla ilgili çalıĢmalar
incelendiğinde, özellikle genç bireylerin fiziksel ve ruhsal olarak ciddi anlamda zarar
görme potansiyelinde oldukları gözlemlenmiĢtir. Bu durum problemli internet
kullanımı ve siber zorbalık üzerinde yapılacak araĢtırmaların önemini arttırmaktadır.
Dünya‟da ve Türkiye‟deki çalıĢmalar incelendiğinde bu konularda önemli derecede
yol alındığı görülmektedir. Ne yazık ki aynı durumu ülkemiz için söylemek mümkün
değildir. Yapılan literatür taraması sonucunda problemli internet kullanımı ve siber
zorbalık

davranıĢları

üzerine

KKTC

genelinde

herhangi

bir

çalıĢmaya

rastlanmamıĢtır. Bu bağlamda KKTC‟de bulunan milli eğitim bakanlığı ortaöğretim
kademesindeki öğrencilerin problemli internet kullanım durumları ve siber zorbalık
davranıĢlarının incelenmesi araĢtırmanın problemini oluĢturmaktadır.
Bu nedenden dolayı çalıĢmada KKTC genelindeki öğrencilerin problemli
internet kullanım durumları ile siber zorbalık davranıĢları demografik değiĢkenler
açısından incelemiĢtir. ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulguların problemli internet
kullanımı ile siber zorbalık davranıĢlarının önlenmesine ve sağlıklı internet
kullanımının yaygınlaĢmasına yönelik Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
anabilim dalı (BÖTE) alanında yapılabilecek çalıĢmalara katkı sağlayacağı
düĢünülmektedir.

1.2 Amaç
Bu araĢtırmanın amacını KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi
ve Mesleki teknik Ortaöğretim Dairesine bağlı olan okullarda öğrenim gören
öğrencilerin problemli internet kullanım durumları ve siber zorbalık davranıĢlarına
iliĢkin görüĢlerinin demografik değiĢkenler (cinsiyet, internette geçirilen süre, okul
türü, okul bölgesi, sınıf) açısından incelenmesi oluĢturmaktadır.
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1.3 Alt Amaçlar
AraĢtırmaya yönelik problemin çözülmesi aĢamasında öncelikli olarak
belirlenen alt problemlere yanıt aramak amacı ile araĢtırma geniĢletilmiĢtir.
Belirlenen alt amaçlar;
1. KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim okullarında
öğrenim gören öğrencilerin problemli internet kullanımına yönelik görüĢlerinin;
a) Cinsiyet
b) Okul Türü
c) Sınıf
d) Okul Bölgesi
e) Haftalık Ġnternet Kullanım Süresi
DeğiĢkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir ?
2. KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim okullarında
öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarına iliĢkin görüĢlerinin;
a) Cinsiyet
b) Okul Türü
c) Sınıf
d) Okul Bölgesi
e) Haftalık Ġnternet Kullanım Süresi
DeğiĢkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir ?
3. KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim okullarında
öğrenim gören öğrencilerin problemli internet kullanımı ile haftalık internet kullanım
süreleri siber zorbalık davranıĢlarının anlamlı bir yordayıcısı mıdır ?”
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1.4 Önem
Teknolojinin sürekli geliĢmesiyle birlikte internet kullanımının yaygınlığı
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Ġnternetin insan
yaĢamına kazandırdığı kolaylıkların yanı sıra giderek artan problemli internet
kullanımı ve siber zorbalık davranıĢları gibi olumsuz etkileri de görülmektedir.
Teknolojinin giderek daha kolay ulaĢılabilir hale gelmesi ve internet kullanım yaĢ
ortalamasının giderek düĢmesi bu olumsuz davranıĢların görülmesinde önemli ölçüde
etki ettiği düĢünülmektedir (Peker, 2013). Problemli internet kullanımı ve siber
zorbalık davranıĢlarının özellikle genç bireylerin üzerindeki olumsuz etkileri göz
önüne alındığında bu gibi olumsuz davranıĢların erken dönemde fark edilmesinin ve
önleme çalıĢmalarının planlanmasının oldukça önemli olduğu oldukça açıktır.
Bu çalıĢma KKTC‟deki MEB Ortaöğretim ve Mesleki Ortaöğretim Dairesine
bağlı olan okullarda öğrenim gören öğrencilerin problemli internet kullanımlarının ve
siber zorbalık davranıĢlarının belirlenmesine yönelik verilerin elde edilmesine ve bu
konuda önleyici önlemler alınabilmesine katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Aynı
zamanda bu araĢtırma sonucunda elde edilen veriler ıĢığında problemli internet
kullanımı ve siber zorbalık davranıĢlarını önlemeye yönelik öğrencilere, velilere ve
öğretmenlere ıĢık tutması bakımından geliĢtirilecek rehberlik programlarının
oluĢturulmasında BÖTE alanındaki araĢtırmacılara önemli bir katkı sağlayacağı ön
görülmektedir. Son olarak literatür incelendiğinde problemli internet kullanımı ve
siber zorbalık davranıĢlarıyla ilgili KKTC MEB Ortaöğretim ve Mesleki Ortaöğretim
Dairesine bağlı okullar kapsamında herhangi bir araĢtırmaya rastlanılmaması
araĢtırmanın önemin ciddi anlamda arttırmaktadır.

1.6 Sınırlılıklar
1. AraĢtırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında KKTC Milli Eğitim
Bakanlığı Orta Öğretim ve Mesleki Orta Öğretim dairesine bağlı okullarda öğrenim
gören 1206 öğrenciler ile sınırlıdır.
2. AraĢtırmada elde edilen veriler problemli internet kullanım ölçeği, siber
zorbalık ölçeği ve kiĢisel bilgi formu‟nun ölçtüğü özellikler ile sınırlıdır.
3. AraĢtırma süresi, yüksek lisans tez süresi ile sınırlıdır.
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1.7 Tanımlar
Problemli Ġnternet Kullanımı: Bireylerin aĢırı internet kullanımından dolayı
yaĢamlarının aile, eğitim ve iĢ gibi önemli boyutlarında meydana gelen bozulmalar
ve sürekli kullanımı kontrol edememe durumudur.
Siber Zorbalık: Bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanarak belirli bir zaman
içerisinde ve sürekli olarak birey veya bireylere yönelik gerçekleĢtirilen aĢağılama,
maddi-manevi zarar verme, tehdit etme, taciz etme veya utandırma gibi kasıtlı
davranıĢlardır.
Geleneksel Zorbalık: Geleneksel zorbalıkta kurbanın taciz edilebilmesi için fiziksel
bir ortam gerekmektedir. Zorbalığa maruz kalan kiĢi genellikle ergenlik döneminde
olup, zorbalığa yaygın olarak okulda maruz kaldığı bilinen bir taciz biçimidir.
Gençlerin zorbalığa daha çok okuldan eve veya evden okula gelip giderken, oyun
alanlarında ve okul servisleri maruz kaldıkları görülmektedir. (

1.8 Kısaltmalar
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
OÖD: Orta Öğretim Dairesi
MTÖD: Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
SPSS: Statistical Package for The Social Science
PĠK: Problemli Ġnternet Kullanımı
BĠT: Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line
ARPANET: Advanced Reseach Project Agency Network
TUĠK: Türkiye Ġstatistik Kurumu
SZ: Siber Zorbalık
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PĠKÖ: Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği
SZÖ: Siber Zorbalık Ölçeği
WWW: World Wide Web, Dünya Çapında Ağ
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BÖLÜM II

2. KAVRAMSAL TEMELLER VE ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR
ÇalıĢmanın bu bölümünde araĢtırma kapsamında ele alınan Problemli Ġnternet
Kullanımı ve Siber Zorbalık ile ilgili kavramsal bilgi verilmiĢtir. Ardından bu
değiĢkenlerle ilgili araĢtırmalar özetlenecektir.

2.1 Kavramsal Temeller
2.1.1 Ġnternet Tanımı ve Tarihçesi
GeçmiĢten günümüze insanoğlu içinde bulunduğu çağın özelliklerine göre
çeĢitli iletiĢim araçları kullanmıĢtır. Bunlar kimi zaman yazı, kimi zaman görüntü,
kimi zamanda sesli iletiĢim araçları olarak görülmüĢtür. Teknolojinin hızlı bir Ģekilde
geliĢmekte

olduğu

günümüzde

iletiĢim

araçlarınında

geliĢip

yaygınlaĢtığı

görülmektedir. Özellikle bilgisayarların hızlı bir Ģekilde yaygınlaĢması yeni iletiĢim
teknolojilerin geliĢtirilmesine olanak tanımıĢtır (Özbay, 2013). Dünya üzerindeki
bilgisayarların birbiriyle iletiĢim kurmasını sağlayan uluslararası en büyük iletiĢim
ağına “Internet” adı verilmektedir. Bilgisayarın marka, model ve sistemi
farketmeksizin dünya üzerinde nerede olursa olsun, internet aracılığı ile iletiĢim
kurulabilmektedir. Bu nedenle her geçen gün bilgisayar ve internetin önemi
artmaktadır. Bu durumun nedeniyse Ģüphesiz internet ve bilgisayarın sunduğu
hizmetlerin kolaylıkla elde edilebilir olmasıdır (Yenilmez, Anapa, Ersoy ve Turgut,
2011). Günümüzde iĢ, eğitim ve sosyal iliĢkileri Ģekillendiren en önemli
teknolojilerin baĢında internet teknolojisi gelmektedir (Peker, 2013).
Ġnternet ilk kez tamamen askeri amaçlar ile 1957 yılında Amerika BirleĢik
Devletleri hükümeti tarafından gündeme gelmiĢ ve 1966 yılı sonlarında
“ARPANET” isimli proje önerisi ile çalıĢmalar baĢlamıĢtır. 1969 yılında internetin
ilk Ģekli ortaya çıkmıĢ ve dört merkezli (Stanford Research Institute (SRI),
University of Utah, University of California at Los Angeles (UCLA) ve University of
California at Barbara (UCSB)) ana bilgisayarlar arasında internet bağlantısı
kurulmuĢtur (Ġçel, 2001; Dede, 2004; Peker, 2013).
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Ġlk e-posta 1971 yılında ARPANET içinde kullanılmaya baĢlamıĢtır (Yılmaz,
2006; Peker, 2013). 1986 yılında “Ulusal Bilim KuruluĢu”(NSF) adında Amerikan
bilimsel araĢtırma kurumu, ARPANET için ülke genelinde beĢ büyük süper
bilgisayar merkezi kurulmasını içeren bir paket öne sürdü. ARPANET daha sonra
Amerikan hükümetinin yapmıĢ olduğu maddi destek ile NSFNET olarak isim
değiĢikliğine uğradı (Kırık, 2007). NSFNET‟in 1990 yılında baĢlayan özelleĢme
süreci Mayıs ayında NFS‟nin internet omurga iĢletmeciliğinden tamamen çekilmesi
ve 1995 yılı itibariyle internet omurga iĢletmeciliği özelleĢmiĢtir. Ġlk baĢlarda
karmaĢık bir sistemin öğrenilmesiyle kullanılabilen ve sadece e-posta amacıyla
kullanılan internet, 1991‟de WWW (World Wide Web, Dünya Çapında Ağ)‟nun
icadı ile bilgisayar ağı bugünkü “internet” adını almıĢtır (Arısoy, 2009; Peker,
2013).Bu tarihten itibaren internet kullanıcı sayısı katlanarak artmıĢ, Ticari kurumlar,
Üniversiteler ve devlet kurumları bu geliĢmelere uyum sağlamıĢlardır. Bağlantı
noktalarına isim verilmeye baĢlanmıĢ ve kurumlar bağlantı noktalarına kendi
isimlerini vererek internet sitelerini açmaya baĢlamıĢlardır (Kırık, 2007; Arısoy,
2009; Peker, 2013).

2.1.1.1 Dünyada Ġnternet Kullanımı
Dünyada internet kullanımı istatistikleri incelendiğinde ciddi bir Ģekilde
arttığı görülmektedir. 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle dünya çapında internet
kullanıcı sayısı 3,611,375,813‟e ulaĢmıĢtır. Yani Dünya‟nın %49.2‟si internet
kullanmaktadır (http://www.internetworldstats.com, 2016). Dünyadaki internet
kullanım istatistikleri ġekil 1‟de verilmiĢtir.

ġekil 1. Dünyada Ġnternet Kullanma Ġstatistikleri (www.internetworldstats.com,
2016)
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ġekil 1 incelendiğinde; dünyadaki internet kullanımı sırasıyla, Asya %50.2,
Avrupa %17.1, Latin Amerika / Karayipler %10.3, Afrika %9,3, Kuzey Amerika
%8.6, Orta Doğu %3,8 ve Okyanusya / Avusturya %0,7 olarak verilmiĢtir. Verilere
göre en çok internet kullanıcı sayısı Asya kıtasındadır. Ayrıca site verilerine göre; 4
milyar 148 milyon nüfuslu bu kıtada 1 milyar 874 milyon internet kullanıcısı var. Bu
kıtada özellikle internet eriĢiminde büyük çalıĢmalar yapan Çin‟in 1 milyar 379
milyonluk nüfusunun 721 milyonunu internete bağladığı görülmektedir.
Buna ek olarak Avrupa ülkelerinde yalaĢık 822 milyon nüfusun yüzde 73.5‟i
internet kullanıcısı, yaklaĢık 974 milyon nüfuslu ABD ve Karayipler'de internet
kullanıcı sayısı 659 milyondan fazla olduğu görülmektedir. 1 milyar 158 milyon
nüfusu ile Afrika kıtasında ise yaklaĢık 331 milyon kullanıcı var. Orta Doğu‟da 247
milyon nüfusun yaklaĢık 142 milyonu internet kullanıcısı. Son olarak yaklaĢık 37
milyon nüfusu olan Avusturya ve Okyanusya‟nın 27 milyon kullanıcısı
görülmektedir.

2.1.1.2 Türkiye’de Ġnternet Kullanımı
Dünya‟da 3,611,375,813 kiĢi internet kullanırken Türkiye‟deki kullanıcıların
durumunu da belirlemek önemlidir. Bu konu ile ilgili Türkiye Ġstatistik Kurumu
(TÜĠK) “BiliĢim Teknolojileri Kullanımı AraĢtırması” ġekil 2‟de verilmiĢtir.

ġekil 2. Hanehalkı BiliĢim Teknolojileri Kullanım AraĢtırması (TÜĠK, 2016)
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Türkiye Ġstatistik Kurumu 2016 (TÜĠK) istatistiklerine göre; Türkiye‟de her
geçen yıl bilgisayar ve internet kullanımı artarak devam etmektedir. 2016 yılı
verilerine göre yaklaĢık her on hanenin sekizinde internet eriĢimi bulunmaktadır.
Ġnternet eriĢim imkanı olan kiĢilerin %39.5‟i sabit geniĢbant bağlantı (ADSL, fiber,
kablolu internet vb.) ile internete eriĢim sağlarken %65.2‟si mobil geniĢbant bağlantı
ile internet eriĢimi sağlamaktadır. Ġnternet kullanım amaçları dikkate alındığında,
bireylerin %82.4‟ü sosyal medya uygulamalarını kullanırken %74.5‟i video izleme,
%69.5‟i haber ve dergi okumak, %65.9‟u sağlıkla ilgili bilgi aramak, %65.5‟i çeĢitli
hizmetler hakkında bilgi aramak ve %63.7‟si ise interneti müzik dinlemek amacıyla
kullandığı tespit edilmiĢtir. Ġnternet kullanmayan bireyler neden olarak internet
kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmiĢtir.
YaklaĢık olarak 78 milyonluk Türkiye nüfusunun 48 milyonunun internete
bağlı olduğu görülmektedir. Ancak her ne kadar geçmiĢ senelere göre

internet

kullanım oranı artsa ve Türkiye‟de yaygın bir Ģekilde kullanılıyor gibi görünse de,
Avrupa

ülkeleriyle

kıyaslandığında

bu

durumun

pek

de

öyle

olmadığı

görünmektedir. Ġnternet kullanım oranı Avrupa genelinde %73,5 iken, Türkiye'de bu
oran yaklaĢık olarak %61,2'dir.

2.1.1.3 KKTC’de Ġnternet Kullanımı
Bilgi teknolojileri ve haberleĢme kurumu (BTHK)‟nun yapmıĢ olduğu
çalıĢma sonucunda, 2016 yılı ikinci çeyreği itibarıyla KKTC geneli internet
kullanımının geçmiĢ yıllara göre artıĢ gösterdiği gözlemlenmiĢtir. Ağustos 2016
itibarıyla KKTC genelinde 69,022 sabit internet kullanıcısı olduğu, mobil internet
kullanıcılarının ise 305,858 olduğu görülmektedir (BTHK, 2016). Kullanılan sabit
internet hizmetlerinin türüne göre dağılımlarını ġekil 3‟de verilmiĢtir.
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KKTC Sabit İnternet Kullanımı

%30

Wireless
%11

%0.08

xDSL
Hostpot
Dial-Up
Fiber

%59

ġekil 3. KKTC Genelinde Sabit Ġnternet Kullanımı
Sabit internet hizmet türlerine detaylı bakılacak olursa, en fazla tercih edilen
sabit bağlantı yntemi %59 ile Wireless olurken, ikinci sırada %30 ile xDSL
gelmektedir. Abonelerin %11.2‟si bağlantı yöntemi olarak Hostpot‟u tercih ederken,
Fiber kullanımı bu dönemde sadece kurumsal firmalarda sınırlı kalarak %0.08, son
olarak Dial-Up kullanımı ise geçmiĢ yıllara göre ciddi derecede azalmıĢ ve KKTC
çapında sadece 6 aboneye inmiĢtir (BTHK, 2016).

2.1.2 Eğitmde Ġnternet Kullanımı
Eğitim canlı bir organizma gibi çevresindeki değiĢen Ģartlara uyum
sağlamaya çalıĢmaktadır. Bu uyum sürecinde amaçları doğrultusunda hareket eder.
Eğitimin amaçlarından biri bireyleri içinde yaĢadıkları toplumun geleceği için
yetiĢtirmektir. Buradaki amaç bilgi toplumu için bireyleri öğrenmeyi öğrenme,
eleĢtirel düĢünme, yaratıcılık, karar verme, problem çözme gibi düĢünme becerilerine
sahip olarak yetiĢtirmektir. Bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı/yaptırdığı
projeler aracılığıyla her düzeydeki eğitim kurumunu öğretmenler ve öğrenciler için
internet bağlantısı sağlama ve teknolojiyle donatma çalıĢmaları yapmaktadır
(Akkoyunlu, 2002). Yapılan projelerde öğrencilerin eğitsel internet kullanımı
alıĢkanlığı kazandırılması ve öğrendiklerini sınıf ortamında kullanabilmelerinin
sağlanması amaçlanmaktadır.
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Bu amaç; eğitim sisteminin önemli iki öğesi olan öğretmen ve öğrencinin de
eğitim öğretim sürecindeki rollerini etkilemiĢtir. Rollerin etkilenmesinin bir sebebi
de, geliĢen bu süreç içinde uzaktan eğitim sisteminin hızla geliĢmeye baĢlamasıdır.
Eğitsel internetin kullanım alanlarında biri Uzaktan Eğitim sistemleridir. Bunlardan
biri olan Web Tabanlı Uzaktan Eğitim, web‟in teknolojik özelliklerinden
yararlanılarak oluĢturulan ve bilgisayar teknolojisi ile desteklenen bir öğretim
programı olarak tanımlanmaktadır (Khan, 1997). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim
çalıĢmaları internetin ilk çıktığı yıllarda eğitim materyallerinin internet ortamında
metin tabanlı sunumları ile baĢlamıĢtır. Bu dönemlerde hazırlanan eğitsel siteler,
metin ağırlıklı bir elektronik kitap formundaydı. Asıl geliĢme internet, bilgisayar ve
iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin Web ortamına yansımaları sonucunda
baĢlamıĢtır.
Bilgisayar destekli eğitim teknolojisinin sunduğu çoklu ortam (metin, ses,
animasyon, video, etkileĢim) araçlarının Web ortamına taĢınması ile Web Tabanlı
Uzaktan Eğitim çalıĢmaları daha da yaygınlaĢmıĢtır. Bu sayede Web‟in çekiciliği
artmıĢ ve eğitime görsel iĢitsel bir boyut kazandırılmıĢtır. Web Tabanlı Uzaktan
Eğitim materyalleri; zengin bilgi kaynağına ulaĢma, bağlam içerisinde anlamlı ve
etkileĢimli bir ortam oluĢturma, diğer insanlarla bilgi alıĢveriĢini sağlaması gibi
imkânları sunmuĢtur. Bu durum, anlam belirsizliğini en aza indirgemeye, karmaĢık
konuları tanınmasını sağlamaya ve sistemler arasında iliĢkiler kurulmasına yardımcı
olmuĢtur.
Ġnternet ortamının sağladığı görsel, iĢitsel ve etkileĢimli materyaller, çoklu
ortam

(multimedia)

olarak

ifade

edilmektedir.

Multimedya;

birden

fazla

aracın(ortam) birleĢik kullanımıyla sunulmak üzere tasarlanmıĢ tek bir iĢ veya birkaç
farklı ortamdaki araçtaki materyaller topluluğu olarak tanımlanabilir.

2.1.3 Sağlıklı Ġnternet Kullanımı
Davis (2001), Sağlıklı internet kullanımı‟nı düĢünsel ve davranıĢsal herhangi bir
rahatsızlık duymaksızın istenilen amaca yönelik, planlı bir zaman diliminde
internetin kullanılması olarak tanımlamıĢtır. Bununla beraber çalıĢmasında interneti
sağlıklı bir Ģekilde kullanan kullanıcıların interneti bilgi edinmek, sosyal iliĢkiler
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kurmak, iĢ ile ilgili kullanmak ve oyun oynamak gibi pek çok amaç için kullandığını
belirtmiĢtir.
Sağlıklı internet kullanıcıları interneti sorunlarından kaçabilecekleri bir sığnak
olarak değil, faydalı bir araç olarak görür ve gerçek hayat ile internetteki hayatı
birbirinden ayırabilirler (Gürcan ve Hamarta, 2013). Kraut ve arkadaĢlarına (2002)
göre, kiĢisel olarak sosyal açıdan kendini geliĢtirmiĢ ve uyumlu bireylerin internet
kullanımı mevcut iliĢkilerini daha da geliĢtirecektir. Gerçek hayatta sosyal bireylerin
internet

kullanımından

olumlu

yönde

yararlandığı

çeĢitli

araĢtırmalar

ile

desteklenmiĢtir (Mottram ve Fleming, 2009; Koch ve Pratarelli, 2004).
Sağlıklı internet kullanımı, günlük yaĢamın olmazsa olmaz bir parçası haline
gelen internetin kullanıcıların yaĢamını kolaylaĢtırdığı görülmektedir. Bununla
beraber internet kullanımının özellikle genç nüfusta hızla yaygınlaĢtığı düĢünülürse
genç kullanıcıları internetin olumsuz etkilerinden koruyabilmek için ailelere ve
eğitimcilere büyük görev düĢmektedir (Zorbaz, 2013).

2.1.4 Problemli Ġnternet Kullanımı
Her ne kadar bağımlılık kavramı geleneksel olarak herhangi bir maddeye olan
fiziksel bağımlılığı tanımlamak için kullanılsa da, internetin aĢırı kullanımında da bu
kavrama baĢvurulmaktadır (Yellowlees ve Marks, 2007). Teknoloji çağı olarak
adlandırılan içinde bulunduğumuz çağda bilgisayar ve internet kullanımı hayatın
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir. Ġnternetin ortaya çıkıĢ amacı insanlar
arasında iletiĢimi ve bilgi paylaĢımını hızlandırıp kolaylaĢtırmak olsa da internetin
tahmin edilenden daha hızlı yaygınlaĢması beraberinde yeni bağımlılık türü olarak
tanımlanan internet bağımlılığına neden olmuĢtur (Arısoy,2009b). Son yıllarda
internette geçirilen sürenin artmasıyla bireylerin bir kısmı internet kullanımlarını
sınırlayabilirken, bir kısım kullanıcının ise bu sınırlamayı yapmayı baĢaramadığı için
eğitim, iĢ ve sosyal hayatlarında kayıplarla karĢılaĢtıkları gözlemlenmiĢtir (Cicioğlu,
2014). Yellowlees ve Marks (2007), yapmıĢ oldukları çalıĢmada problemli internet
kullanımını bireylerin e-posta, kumar sitelerinde ve çevrimiçi etkinliklerde aĢırı vakit
geçirme olarak tanımlamakta ve bunun internet bağımlılığına sebep olduğunu
belirtmiĢlerdir. Son yıllarda birçok araĢtırmacı tarafından aĢırı internet kullanımı,
internet bağımlılığı, problemli internet kullanımı, patolojik internet kullanımı ve
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bilgisayar bağımlılığı gibi kavramlarla tanımlanmıĢtır (Young, 1998; MorahanMartin ve Schumancer, 2000; Davis, 2001; Caplan, 2002). Yapılan çalıĢmalar
sonucu birçok tanımın ortak olarak kullandığı kavram problemli ve aĢırı internet
kullanımı olmuĢtur (Beard ve Wolf, 2001; Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007; Yıldız,
2010).
Tsai ve Lind (2003), çalıĢmalarında genç nüfusun giderek internet
kullanıcılarının temelini oluĢturduklarını ve internet kullanımının gençler arasında
popüler bir etkinlik olarak görüldüğünü ifade etmiĢlerdir. Van der Eijnden ve
arkadaĢları (2010) ise çalıĢmaları sonucunda batı toplumlarındaki genç nüfus internet
kullanımı‟nın en popüler boĢ zaman aktiviteleri arasında yer aldığını belirtmiĢtir.
ÇalıĢmasında sosyal yaĢamlarında kendilerini rahat ifade edemeyen bireylerin
yüzyüze iletiĢim yerine kendilerini daha güvende hissettikleri sanal iletiĢimi tercih
ettiklerini belirten Caplan (2002); Ġnternette geçirilen zamanın popüler bir aktivite
halini almasıyla tahmin edilenden daha hızlı yaygınlaĢan internet kullanımının
problemli internet kullanımına neden olduğunu ve sosyal iliĢkilere zarar verdiğini
saptamıĢtır. Gönül (2002), Problemli internet kullanımı ile ilgili olarak en sık görülen
bağımlılık nedenlerini online-sex (pornografi), online-kumar, online-borsa ve onlineoyunlar olarak ifade ederken, benzer bir Ģekilde Öztürk ve Özmen (2011)
çalıĢmalarında online oyun oynayan ve sosyal paylaĢım sitelerinde vakit geçiren
öğrencilerin, interneti araĢtırma, günlük haberleri takip etme ve e-posta için kullanan
öğrencilerden daha fazla problemli internet kullanma eğiliminde olduklarını tespit
etmiĢlerdir.
Genel olarak ifade etmek gerekirse problemli internet kullanımı ile ilgili
çeĢitli tanımlamalar yapıldığı görülmektedir. Bunların ortak tanımı olarak; bireylerin
interneti yoğun bir biçimde kullanması ve bu durumu kontrol edememesi, ayrıca aĢırı
intenret kullanımı sonucu olarak sosyal yaĢamında iliĢkilerinde sorunlar yaĢaması ve
sorumluluklarını yerine getirememesi durumlarına problemli internet kullanımı
denilebilir. Bu anlamda özellikle genç nüfusta hem fiziksel hem ruhsal sağlığı
olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip problemli internet kullanımının tehlikeli
olduğu görülmektedir. Bu durumu anlatan modeller aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır.
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2.1.5 Ġnternet Bağımlılığı
Ġnternet bağımlılığı terimi ilk olarak 1996 yılında Dr. Ivan Goldberg
tarafından “Mental Hastalıkların TeĢhis ve Ġstatistiği El Kitabı”ndaki (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV) madde bağımlılığı ölçütlerine
dayanarak hazırladığı, kuramsal temeli olmayan ölçütleri arkadaĢlarına e-mail ile
Ģaka amaçlı göndermesiyle gerçekleĢmiĢtir. Goldberg ilk kez “Ġnternet bağımlılığı”
terimini ileri sürdüğünde ciddi olmasa da, son yıllarda bu terim araĢtırmacılar
tarafından yaygın bir Ģekilde kullanılan önemli bir konu olmuĢtur (Kiralla, 2005;
Akt: Sevindik, 2011).
Ġnternet kullanıcılarının birçoğu interneti herhangi bir olumsuz sonuçla
karĢılaĢmadan yararlı bir Ģekilde kullanabiliyorken, kullanıcıların bir kısmının ise
internet kullanımının olumsuz etkilerine maruz kalabildiği düĢünülmektedir. Davis
(2001) “Sağlıklı internet kullanımı”nı düĢünsel, davranıĢsal herhangi bir rahatsızlık
duymaksızın, uygun bir zaman diliminde, istendik amaca ulaĢmak için internet
kullanmak” olarak tanımlamıĢtır. Bu tanım üzerinden yola çıkılırsa, internetin aĢırı
kullanımının önüne geçilememesi, sürekli olarak internetin düĢünülmesi ve internete
ulaĢamama durumunda olumsuz semptomların ortaya çıkmasının ise internet
bağımlılığı‟nın karakteristik özellikleri olarak görülebilir (Davis, 2001; Akt: Aslan,
2011).

2.1.5.1 Ġnternette Bağımlılık Nesneleri
AraĢtırmacılar Ġnternet bağımlılığını beĢ alt baĢlıkta incelemektedir. Bunlar;
1. Online-sex (pornografi) Bağımlılığı: Problemli internet kullanımı ile ilgili en sık
görülen bağımlılık nesnesidir. Kullanıcının internet üzerinden herhangi bir zorlukla
karĢılaĢmadan ulaĢabileceği pornografik resimler, hikayeler, filmler ve çeĢitli sohbet
odaları (Tüzer, 2011).
2. Online-oyun Bağımlılığı: Birçok kiĢinin internet üzerinden beraber oynayabildiği
oyunlar, kullanıcıyı kendi sanal gerçekliğine bağlayarak gerçek dünya ile iliĢkisini
kısıtlar ve kiĢinin internet bağımlısı olma olasılığını artırmaktadır (Gönül, 2002).
3. Online-kumar Bağımlılığı: Birey yaĢadığı ülke kumarı yasaklamıĢ olsa bile,
internet üzerinden kreti kartı aracılığı ile internet siteleri veya çevrimiçi uygulamaları

18

kullanarak farklı kiĢilerle istediği kadar kumar oynayabilmektedir (Soule, Shell ve
Kleen, 2003).
4. Online-borsa Bağımlılığı: Birey baĢlarda günün belirli zamanları borsa‟da alımsatım yaparak keyif alır fakat bir süre sonra bu keyif bağımlılığa dönüĢerek maddi ve
manevi büyük zararlara sebebiyet verebilmektedir (Soule, Shell ve Kleen, 2003).
5. Online-alıĢveriĢ Bağımlılığı: Özellikle son yıllarda artıĢ gösteren sanal alıĢveriĢ,
birey ihtiyacı olan hemen herĢeyi internet üzerinden satın alır ve satar. Bu durum
bağımlılığa dönüĢtüğü taktirde bireyin ihtiyacı olmadığı halde gereksiz para
harcamasına ve dolandırılma gibi kötü sonuçlara götürebilmektedir (Sevindik, 2011).

2.1.6 Siber Zorbalık
Günümüzde BĠT alanındaki hızlı geliĢmeler sonucu, internet, bilgisayar ve
cep telefonları insanların günlük yaĢantısının olmazsa olmaz bir parçası olduğu ve bu
teknolojilerin kullanımının büyük bir hızla artıĢ gösterdiği gözlemlenmektedir.
Hemen her gelir düzeyindeki bireyin temin edebileceği BĠT araçlarının dünya
genelinde insanlar arasında kolay iletiĢim kurma imkanı sunması, çeĢitli konularla
ilgili istenilen bilgilere hızlı bir Ģekilde ulaĢılıp paylaĢma olanağı sunması bu
teknolojilerin kullanımını yaygınlaĢtırmaktadır (Peker, 2013; David-Ferdon ve Hertz,
2007).
BĠT‟in eğitimde kullanılmaya baĢlanması bu teknolojilerin genç nüfus
tarafından yaygın bir Ģekilde kullanılmasına yol açmıĢtır. Bu durum beraberinde
gençler arasında gerçekleĢen zorbaca davranıĢların sanal ortama taĢınması ile siber
zorbalık adı verilen yeni bir zorbalık türünün gözlemlenmesine yol açmıĢtır (ErdurBaker ve KavĢut, 2007). Siber zorbalık ile ilgili yapılan literatür araĢtırmaları
incelendiğinde siber zorbalık, e-zorbalık, online sosyal saldırganlık, online zarar
verme, elektronik zorbalık, telefon zorbalığı, digital zorbalık ve internet zorbalığı
gibi kavramlar olarak tanımlanmıĢtır (Kowalski ve Limber, 2007; Williams ve
Guerra, 2007; Hinduja Patchin, 2009).
Smith vd. (2006), bir zorbalık Ģekli olarak tanımladıkları siber zorbalığın
teknolojinin ilerlemesi ve akıllı telefonların gençler arasında yaygınlaĢması sonucu
daha belirgin hale geldiğini belirttikleri çalıĢmalarında, siber zorbalık yöntemlerini
beĢ kategoride ele almıĢlardır. Bunlar;
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Mobil mesajlaĢma ile yapılan zorbalık,



Resim ve videolar ile yapılan zorbalık,



Telefon çağrıları ile yapılan zorbalık,



E-mail ve sosyal medya hesapları ile yapılan zorbalık,



Websiteler aracılığı ile yapılan zorbalık.

Bu yöntemlerden herhangi bir tanesini yapması kiĢiyi siber zorba olarak
tanımlamaya yeterlidir. Siber zorbalığın özellikle okullarda artıĢ gösteren önemli bir
sorun haline geldiği görülmektedir. Li (2005), çalıĢmasında öğrencilerin okul
içerisinde akıllı cep telefonlarından internete bağlanarak veya okulun internet
sistemini kullanarak siber zorbalık yaptıklarını gözlemlemiĢtir. Özellikle akıllı
telefonların siber zorbalığın artıĢında etkili olduğu gözlemlenmiĢtir. Gençlerin siber
zorbalık davranıĢlarına en çok rastlanan alanların okullar ve çevrelerinde olduğu
saptanmıĢtır. Malesef bugün tamamen teknoloji ve internet ile iç içe olan gençler,
elektronik haberleĢmeyi alay, taciz ve kötüleme gibi kötü amaçlar için araç haline
getidikleri gözlemlenmektedir (Willard, 2007).
Birçok araĢtırmacının çalıĢmalarında siber zorbalığın ortak tanımı; kendini
savunamayan bir kiĢiye karĢı, BĠT‟ni kullanarak “isimsiz çağrılar, gizli e-postalar,
hakaret ve tehdit içerikli yada virüslü e-postalar” ile kasıtlı zarar verici ve saldırgan
davranıĢlarda bulunmak Ģeklindedir. (Peker, 2013; Dilmaç 2009; Arıcak, 2011;
Marees ve Peterman, 2012; Smith, Mahdavi, Carvalho ve Tippett, 2006; Vandebosch
ve Van Cleemput, 2008; Wolak, Mitchell ve Finkelhor, 2007; Baker-Erdur ve KavĢut
2007; Arıcak 2009). Manap (2012) çalıĢmasında siber zorbalık ile ilgili tehdit ve
Ģantaj gibi tehlikeli durumlarında yaĢanabildiğini, bu davranıĢların gerçek hayata
yansıyarak Ģiddet eylemlerine dönüĢebildiğini belirtmiĢtir. Benzer bir Ģekilde
Tanrıkulu, Kınay ve Arıcak (2013), çalıĢmalarında bilgisayar, internet ve sosyal
medya uygulamalarını kullanmadaki beceri ile ilgili güç dengesinin olmadığını, bu
durumun yeterli bilgiye sahip olmayan kiĢilerin kendilerini savunamamalarına sebep
olduğunu belirtmiĢtir.
Günümüzde özellikle genç bireyler arasında en yaygın iletiĢim araçları olarak
karĢımıza çıkan ve yaĢamın vazgeçilmezleri arasında sayılan “internet ve çevrimiçi
teknolojileri” her geçen gün daha geniĢ kitlelere hitap etmeye devam etmektedir
(Cicioğlu, 2014).

Bu teknolojilerin kontrol dıĢı kullanımında özellikle genç
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bireylerin geliĢimleri üzerinde bir takım olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Bu
olumsuz etkilerin tespit edilmesi ve engellenerek ortadan kaldırılması gençlerin
geleceği açısından büyük önem arz etmektedir (ġahin vd., 2010).

2.1.6.1 Siber Zorbalığın Görülme Biçimleri
Arıcak (2011), siber zorbalığın görülme biçimlerini iki sınıfta incelemiĢtir.
Bunların ilki, daha çok zorbalığın teknik yönünü içeren elektronik zorbalık
(electronic bullying), diğeri ise zorbalığın psikolojik yönünü içeren elektronik
iletiĢim zorbalığıdır (e-communication bullying). Elektronik zorbalık,

bireysel

olarak yapılabileceği gibi organize bir Ģekilde birden fazla kiĢi tarafından da aynı
anda yapılabilir. Elektronik zorbalık kiĢisel bilgi ve Ģifrelerin ele geçirilmesi, web
sitelerinin hack‟lenmesi, zararlı yazılım içeren maillerin gönderilmesi gibi teknik
olayları içerir. Bu tür siber saldırılar hedeflenen kiĢi yada kurumun donanım ve
yazılımlarına direk olarak etkide bulunurken, dolaylı olarak bu siber saldırılara
maruz kalan kiĢilerin duygularına da etki etmektedir. Elektronik iletiĢim zorbalığı ise
biliĢim teknolojilerini kullanarak kiĢilerin sürekli rahatsız edilmesi (cyper-stalking),
kiĢilerle dalga geçilmesi, rahatsız edici lakaplar takma, asılsız haber ve dedikodular
yayma, sosyal medya uygulamaları üzerinden kiĢiye hakaret etme veya kiĢinin izni
olmadan fotoğraf, video vb. belgelerini yayınlama gibi iliĢkisel saldırı davranıĢlarını
içerir. Bu da direk olarak siber zorbalığa maruz kalan kiĢi yada kiĢilerin duygularını
etkilemektedir. Siber zorbalık davranıĢları “akran tacizinin elektronik bir formudur”,
özellikle gençler arasında hızla yaygınlaĢan sosyal medya uygulamalarının kullanımı
ve

kiĢisel

bilgilerin

kontrolsüz

paylaĢılması

siber

zorbalık

davranıĢlarını

artırmaktadır (Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu, 2012).
Siber zorbalık davranıĢında bulunacak kiĢiler için internet ortamının sunduğu
imkanların gerçek hayata göre çok daha uygun olduğu söylenebilir. Bunun baĢlıca
nedeni gerçek hayatta suçlu duruma düĢebileceği yada fiziksel olarak tepki
görebilecekken internet ortamında kimliğini gizleyerek insanları rahat bir Ģekilde
taciz edebilmektedir. Bu da siber zorbalık davranıĢlarıyla her an karĢı karĢıya
kalınabileceğini veya siber zorba olunabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda
interneti zorbalık için araç olarak gören kiĢilerin kiĢilik özelliklerinin incelenmesi
gerekir. Geleneksel zorbalık mağdurlarının, mağdur olmayan bireylere kıyasla daha
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az özgüvene sahip oldukları kabul görmekte ve bu durumun siber zorbalık
mağdurları için de geçerli olduğu görülmektedir (Özbay, 2013).

2.1.7 Problemli Ġnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık DavranıĢları ĠliĢkisi
Ġçinde bulunduğumuz teknoloji çağında bilgi ve iletiĢim teknolojileri
(BĠT)‟nin özellikle gençler arasında yaygın bir Ģekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu
durum beraberinde problemli internet kullanımı ve siber zorbalığın görülme oranını
da arttırmıĢtır. Özellikle siber zorbalık davranıĢlarında bulunan bireylerin çoğunlukla
ergen yaĢta olduğu ve en önemli ortak özelliklerinin problemli internet kullanıcıları
olduğu görülmüĢtür. Sonuç olarak problemli internet kullanımı ve siber zorbalık
davranıĢları arasında bir iliĢki olduğu görülmektedir (Cicioğlu, 2014).
Eroğlu (2011), çalıĢmasında siber zorbalık davranıĢlarının zorbalığı
gerçekleĢtiren ve bu zorbalığa maruz kalanların sosyal, psikolojik ve eğitim alanında
olumsuz yönde etkileneceğini tespit etmiĢtir. Bu nedenlerden siber zorbalığın
önemsenmesi gerektiğini, önlenmesinin ise ancak siber zorbalığa neden olan
etmenlerin belirlenmesiyle mümkün olacağını belirtmiĢtir. Bununla beraber
problemli internet kullanımı‟nın siber zorbalık davranıĢlarına etki eden önemli etken
olduğunu vurgulamıĢtır. Aynı Ģekilde Erdur-Baker (2010), Türkoğlu (2013) ve Jung
vd.(2014) çalıĢmalarında PĠK‟nın siber zorbalık davranıĢlarına yol açan önemli bir
etken olduğunu belirtmiĢlerdir.

2.2. Ġlgili AraĢtırmalar
Problemli internet kullanımı ve Siber zorbalık davranıĢları ile ilgili yapılan
araĢtırmalar bu bölümde kısaca özetlenmiĢtir.
2.2.1 Problemli Ġnternet Kullanımı
Bayraktar (2001), KKTC‟de yaptığı çalıĢmasında internet kullanımı‟nın ergen
geliĢimindeki rolünü incelemiĢtir. ÇalıĢmada 12-17 yaĢ aralığındaki 686 ilköğretim
ve ortaöğretim öğrencisi ile çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin %1‟lik kısmının internet bağımlısı olduğu, %11‟lik kısmında ise
bağımlılık semptomlarının görüldüğü kaydedilmiĢtir.
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Caplan (2005), Problemli internet kullanımı ile ilgili yaptığı çalıĢmasında 251
üniversite öğrencisi ile çalıĢmıĢ, öğrencilerin sosyal beceri ve kendini gösterme
eğilimlerini genelleĢtirmiĢ ve problemli internet kullanımı biliĢsel davranıĢsal kuramı
çerçevesinde incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda kendini gösterme becerisi zayıf
olan

öğrencilerin,

çevrimiçi

iletiĢimi

yüz

yüze

iletiĢime

tercih

ettikleri

gözlemlenmiĢtir. Bu durum çevrimiçi iletiĢimi tercih eden öğrencilerin interneti daha
uzun süre kullanmasına neden olmakta ve problemli internet kullanımı için önemli
bir yordayıcı olduğu belirtilmektedir.
Cao ve Su (2007), yaptıkları araĢtırma sonucunda 12-18 yaĢ aralığındaki
öğrencilerde internet bağımlılığının görülme oranının %2 olduğunu saptamıĢlardır.
Ġnternet bağımlısı olan ve olmayan her biri 64 öğrencilik gruplar oluĢturmuĢ, belirli
değiĢkenler açısından iki gruptaki öğrenciler karĢılaĢtırılmıĢtır. Zaman Yönetiminde
Bozulma Ölçeği ile yapılan değerlendirmede internet bağımlısı olan öğrenciler,
bağımlı olmayan öğrencilere göre daha düĢük puanlar almıĢtır. Güçler ve Güçlükler
Anketi ile Eysenck KiĢilik Anketi sonuçlarında ise internet bağımlısı olan grup
öğrencilerinin, bağımlı olmayan gruba karĢı anlamlı derecede yüksek puan aldığı
kaydedilmiĢtir.
Yang ve Tung (2007), Tayvan‟da gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında internet
bağımlısı ergenler ile ilgili bağımlı olmayan ergenler arasında çeĢitli değiĢkenler
açısından farklılık olup olmadığını araĢtırmıĢlardır. Ġnternet bağımlısı olan bireylerin
internette bağlı kaldıkları süre ve haftalık harcadıkları zamanın, internet bağımlısı
olmayanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüĢtür. Aynı zamanda
internette geçirilen sürenin ve haftalık internet için harcanan toplam zamanın yüksek
olmasının internet bağımlılığı ile pozitif bir iliĢkisi olduğunu belirtmiĢlerdir. ÇalıĢma
sonucunda bağımlılık oranının erkeklerin kızlara göre daha fazla olduğu
görülmüĢtür. Gençlerin internet kullanımında daha çok eğlence ve araĢtırmaya
yöneldiği tespit edilmiĢ, bağımlılık, depresyon, utangaçlık ve özgüven eksikliği
yaĢayan bireylerin bağımlı olma ihtimalinin normalden daha yüksek olduğu
sonucuna varılmıĢtır.
Ceyhan (2008), Üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı problemli internet
kullanımı ile ilgili araĢtırmasında, psikolojik semptom düzeyinin artmasının
problemli internet kullanımını pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢtir. Bununla
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beraber interneti kullanım amacı ile problemli internet kullanımı arasında anlamlı bir
iliĢki olduğu görülmüĢtür. Ġnterneti oyun oynamak, sosyal paylaĢım siteleri ve
benzeri uygulamalar ile iyi vakit geçirmek için kullanan öğrencilerin, interneti
akademik iletiĢim ve araĢtırma yapma amaçlı kullanan öğrencilere göre problemli
internet kullanım düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir.
Mythily, Qui ve Winslow (2008), Singapur‟da yapmıĢ oldukları çalıĢmada
genç nüfusun aĢırı internet kullanımının yaygınlığını ve çeĢitli değiĢkenler ile olan
iliĢkisini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda günde 5 saat ve üzeri internet kullanan
gençlerin aĢırı internet kullandığını kabul eden araĢtırmacılar bu durumun eğitim
hayatlarına olumsuz yönde etki ettiğini ifade etmiĢlerdir. Son olarak erkek‟lerin
kız‟lara göre iki kat daha fazla internet kullandıklarını belirterek aĢırı internet
kullanan bireylerin özgüven problemi yaĢadıklarını vurgulamıĢlardır.
Doğan ve arkadaĢları (2008), Ergenlerin problemli internet kullanımı ile ilgili
yaptıkları araĢtırmada, katılımcıları cinsiyet, internete ulaĢım durumları, ilgi alanları
ve internet kafeler ile ilgili görüĢleri açısından incelemiĢlerdir. AraĢtırmaya 98‟i kız
86‟sı erkek olmak üzere toplam 184 12. Sınıf öğrencisi katılmıĢtır. Ergenlerin
problemli internet kullanımı ölçeği uygulanmıĢtır. Değerlendirilen sonuçlar
incelendiğinde, aĢırı internet kullanımı boyutunda kızlar ve erkekler arasında anlamlı
bir farka rastlanmazken, genel sonuçlar incelendiğinde kız öğrencilerin erkeklere
oranla problemli internet kullanımının daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Ġnternetin olumsuz sonuçlarına maruz kalma ve sosyal rahatlık alt boyutları
incelendiğinde kız öğrencilerin erkeklere göre daha fazla sosyal rahatlığa sahip
oldukları ve olumsuz etkilere daha fazla maruz kaldıkları tespit edilmiĢtir. Son olarak
ergenlerin internet kafeler ile ilgili görüĢleri incelendiğinde aĢırı kullanım alt
boyutunda anlamlı herhangi bir fark çıkmazken, sosyal rahatlık ve olumsuz sonuçlar
kapsamında anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur.
Khazaal ve arkadaĢları (2008), Ġnternet bağımlılığı ile ilgili yapmıĢ oldukları
araĢtırmada çevrimiçi oyun oynama ve günlük internet kullanım süresi arasındaki
iliĢkiyi değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmada 18-54 yaĢ aralığında, 51 gönüllü ve 195
lisans öğrencisi olmak üzere toplam 165‟i kadın, 81‟i erkek 247 kiĢi ile çalıĢılmıĢtır.
ÇalıĢmada internet bağımlılığı anketinden alınan sonuçlar incelendiğinde internetin
günlük kullanım süresi ve çevrimiçi oyun oynama arasında pozitif bir iliĢki olduğu
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tespit edilmiĢtir. Bununla beraber genç katılımcıların internet bağımlılık anketinden
daha yüksek puanlar aldıkları gözlemlenmiĢtir. Son olarak internet bağımlılığı ile
ilgili erkek ve kız katılımcıların arasında anlamlı bir fark görülmemiĢtir.
Huang ve arkadaĢları (2009), Üniversite öğrencilerinde Problemli internet
kullanımı ile ilgili yapmıĢ oldukları çalıĢma sonucunda her on üniversite
öğrencisinden birinin problemli internet kullanıcısı olduğunu tespit etmiĢlerdir.
ÇalıĢmaya dahil olan erkek öğrencilerin %14‟ü kızların ise %5‟inde problemli
internet kullanımı görülmüĢtür. Bununla beraber öğrencilerin akademik olarak
baĢarısız ve aile iliĢkileri bakımından kötü durumda olmalarının problemli internet
kullanımının geliĢmesindeki en büyük etken olduğu belirtilmiĢtir. AraĢtırmanın bir
diğer sonucu ise depresyon ve problemli internet kullanımının arasında pozitif bir
iliĢki olduğu saptanmasıdır.
Cömert ve Ögel (2009), ÇalıĢmalarında Ġstanbul‟daki lise öğrencileri
arasındaki internet bağımlılığının yaygınlığını incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda
internet bağımlılığının görülme oranı %4.5 olduğu saptanmıĢ ve erkek öğrencilerin
internet bağımlısı olma olasılığının kız öğrencilere göre 3 kat fazla olduğu
gözlemlenmiĢtir. Esen (2010) ise 15-17 yaĢ aralığındaki lise öğrencileri üzerinde
yaptığı akran baskısı ve algılanan sosyal destek değiĢkenlerinin internet bağımlılığını
yordama gücünü incelediği çalıĢmasında, genç bireylerdeki akran baskısının internet
bağımlılığını pozitif yönde etkilediğini ifade etmiĢtir.
Saville ve arkadaĢları (2010), ÇalıĢmalarında 276 öğrenciye internet
bağımlılığı ile ilgili ölçek uygulayarak internet bağımlısı olan ve olmayan bireyleri
ayırarak 14‟er kiĢilik farklı gruplar oluĢturmuĢtur. Ġnternet bağımlısı olan ve olmayan
bu farklı gruplardaki öğrencileri erteleyebilme özellikleri açısından karĢılaĢtırmıĢ, bu
karĢılaĢtırma sonucunda bağımlı öğrencilerin olmayanlara göre çok daha yüksek
olduğu belirlenmiĢtir. Bununla beraber internet bağımlılığının dürtüsellik ile iliĢkili
olduğu ve internet bağımlılığının diğer bağımlılık türleri ile ortak noktalar taĢıdığı
görülmüĢtür.
ÜçkardeĢ (2010), Ġnternet bağımlılığı ile ilgili Mersin üniversitesinde yaptığı
araĢtırmasında, öğrenciler arasındaki internet bağımlılık oranının %2 olduğuunu,
internet bağımlısı olan ğrencilerin haftada en az 40 saat ve üzeri internet kullandığını
ve interneti en çok sosyal aktivite uygulamaları için kullandıklarını tespit etmiĢtir.
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Aynı zamanda bireylerin sosyal öz-yeterlik düzeylerinin artırılması halinde internet
bağımlılıklarının azalacağını vurgulamıĢtır.
Tsitsika ve arkadaĢları (2011), Yunanistan genelinde 129 ergenin katılımıyla
gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında depresyon‟un internet bağımlılığını doğrudan
etkileyen pozitif bir etken olduğunu belirtmiĢtir. Depresyonda sıklıkla görülen öz
saygı eksikliği, düĢük motivasyon, reddedilme korkusu ve onay ihtiyacının bireyi
internete yönlendirerek internet bağımlılığına yol açabileceğini ifade etmiĢtir.
Alaçam (2012), üniversite öğrencileri üzerinde yapmıĢ olduğu çalıĢmasında
internet bağımlılığının görülme sıklığının %0,6 ve riskli internet kullanımının %8
olduğunu

belirtmiĢtir.

Erkek

öğrencilerin

kız

öğrencilere

oranla

internet

bağımlılığının daha yaygın olduğu gözlemlenmiĢtir. Riskli internet kullanımı ile
internet bağımlılığı‟nın görüldüğü bireylerde alkol ve sigara kullanımına karĢı olan
eğilimlerinin bağımlı olmayan bireylere göre çok daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir.
Bununla beraber internet bağımlılığı olan grubun %63, riskli internet kullanımı olan
grubun ise %40‟nda olası dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklupu (DEHB)
saptanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda internet bağımlılığı ile DEHB arasında pozitif
yönde bir iliĢki bulunmuĢtur.
Türkoğlu (2013), Ergenlerin problemli internet kullanımları ve siber zorbalık
eğilimleri arasındaki iliĢkiyi incelediği araĢtırmasında, 2011-2012 eğitim-öğretim
yılında Ġstanbul Avrupa yakasında öğrenim gören 540 lise öğrenci ile çalıĢılmıĢtır.
Katılımcılar sosyo-ekonomik düzeyleri farklı iki ilçeden rasgele seçilen liselerden
233‟ü erkek, 307‟si kız öğrencinden oluĢturulmuĢtur. AraĢtırma sonucunda internet
bağımlılığı ve siber zorbalık davranıĢları arasında pozitif bir iliĢki olduğu
görülmüĢtür. Öğrencilerin problemli internet kullanımı ile sınıf, cinsiyet, kendine ait
bilgisayara sahip olma, günlük internet kullanım süresi değiĢkenleri arasında anlamlı
bir farklılık olduğu, ancak yaĢ, aile eğitim durumu, aile gelir durumu, kendine ait
odaya sahip olma ve internet kullanımına baĢlama zamanıyla ilgili değiĢkenler
incelendiğinde anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir. Siber zorbalık ile
ilgili eğilimler incelendiğinde cinsiyet, aile eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi, kendine
ait bilgisayara sahip olma, internet kullanım geçmiĢi ve günlük internet kullanım
süresinin anlamlı farklılıklar gösterdiği, ancak yaĢ, okul türü, sınıf ve kendine ait
odaya sahip olma değiĢkenlerinin anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir.
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2.2.2 Siber Zorbalık
Smith ve arkadaĢları (2006), siber zorbalık farkındalığı ve cinsiyetle yaĢın
siber zorbalık ile iliĢkisini inceledikleri çalıĢmalarında 11-16 yaĢ aralığındaki
Londra‟da bulunan 14 farklı okulda öğrenim gören 92 öğrenci ile çalıĢmıĢtır. Anket
uygulanan öğrencilerin %22‟sinin en az bir kere siber zorbalığa maruz kaldığı,
%6,6‟sının ise son birkaç ay içinde yoğun bir Ģekilde siber zorbalığa maruz kaldığı
tespit edilmiĢtir. Siber zorbalık ve mağduriyeti‟nin yaĢ değiĢkeniyle herhangi bir
iliĢkisi bulunamamıĢtır. Kız öğrencilerin erkeklere göre siber zorbalığa daha fazla
maruz kaldıkları saptanmıĢtır. Siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin %46‟sı
zorbalığın resim ve videolar ile yapıldığını, %37‟si telefonla, %29‟luk kısmı ise
mesaj ile yapıldığını bildirmiĢtir.
Li (2007), Siber zorbalık ve siber mağduriyet ile ilgili çalıĢmasını iki ülkede
(Çin, Kanada) uygulamıĢtır. Çin‟de 197 (107 erkek, 90 kız), Kanada‟da ise 264 (130
erkek, 134 kız) ortaokul öğrencisinin katılımı ile gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında kendi
tasarlamıĢ olduğu, siber zorbalıkla ilgili deneyimlerini sorguladığı anketini
uygulamıĢtır. AraĢtırma sonucunda, öğrencilerin %29‟unun siber mağdur olduğu,
%18‟inin ise siber zorba olduğu saptanmıĢtır. Siber zorbalılk ve mağduriyetin
öğrencilerin eğitim hayatını etkilemediği belirtilmiĢtir. Son olarak cinsiyet
değiĢkeninin siber zorbalık için önemli bir belirleyici olduğu tespit edilmiĢ, erkek
öğrencilerin kız öğrencilere oranla siber zorbalık davranıĢlarını daha fazla sergilediği
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Erdur-Baker ve KavuĢ (2007), siber zorbalık deneyimlerini, internet ve cep
telefonu kullanma sıklıklarını incelemek amacıyla yaptıkları araĢtırmada 228 lise
öğrencisi ile çalıĢmıĢlardır. Anket uygulayarak toplanan veriler sonucunda, siber
zorbalığın kızlara göre erkek öğrencilerde daha yoğun görüldüğü tespit edilmiĢtir.
Bununla beraber internet temelli iletiĢim araçlarının kullanılmasıyla sanal zorba veya
kurban olma arasında pozitif yönde bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Öğrencilerin siber
zorba ve kurban olma durumlarının okullarının türü, aile sosyo-ekonomik düzeyi, yaĢ
ve sınıf gibi değiĢkenler ile iliĢkili olmadığı saptanmıĢtır. Son olarak çalıĢmaya
katılan öğrencilerin %28‟inin siber zorbalık davranıĢlarında bulundukları, %30‟unun
ise siber zorbalık davranıĢlarına maruz kaldıkları belirtilmiĢtir.
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Erdur-Baker (2010) tarafından geleneksel ve siber zorbalık üzerine yapılan
araĢtırmada yaĢları 14 ile 18 arasındaki 123‟ü kız, 151‟i erkek olmak üzere 276 ergen
ile çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda çalıĢmaya katılan ergenlerin %32‟sinin hem
siber hem de geleneksel zorbalığa maruz kaldığı, %26‟sının ise geleneksel ve siber
zorbalık davranıĢlarını sergiledikleri tespit edilmiĢtir. Erkeklerin iki zorbalık türünde
de kızlara göre daha çok zorba ve kurban oldukları görülmüĢtür. Sonuç olarak her iki
zorbalık türü de cinsiyet değiĢkenine göre incelendiğinde erkeklerin kızlara göre
anlamlı derecede yüksek etkinliği belirlenmiĢtir.
Popovic-Citic, Djuric ve Cvetkovic (2011), Siber zorbalık ve siber
mağduriyet üzerine yapmıĢ oldukları araĢtırmalarında, Belgrad‟da orta öğretim
kademesindeki 5 okulun öğrencileri üzerinde çalıĢmıĢlardır. 357 öğrenci ile
çalıĢılarak yürütülen araĢtırma sonucunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun günlük
olarak internet kullandığını ve kiĢisel akıllı cep telefonuna sahip olduğu tespit
edilmiĢtir. ÇalıĢmanın yürütüldüğü 11-15 yaĢ aralığındaki öğrencilerin %10‟unda
siber zorbalık davranıĢları tespit edilmiĢ, %20‟sinde ise siber zorbalığa maruz
kaldıkları görülmüĢtür. Siber zorbalığın en yaygın kullanıldığı ve maruz kalındığı
türlerinin aĢağılama ve taciz olduğu görülmüĢtür. Son olarak siber zorbalık ile ilgili
cinsiyet değiĢkeni açısından anlamlı farklılıklar görülmüĢtür. Erkek öğrencilerin kız
öğrencilere göre siber zorbalık davranıĢlarının daha yüksek olduğu, Kız
öğrencilerinin ise erkek öğrencilere göre siber zorbalığa maruz kalma durumunun
daha fazla olduğu saptanmıĢtır.
Kınay (2012), Siber zorbalık duyarlılığının bilgi güvenliği ile iliĢkisini
incelemek amacıyla gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında Ġstanbul ilinden rastgele seçilen
180‟i erkek, 188‟i kız 368 ortaöğretim öğrencisi ile çalıĢmıĢtır. AraĢtırma sonucunda
elde edilen verilere göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bilgisayar ve
internet kullanımlarında daha fazla siber zorbalık davranıĢlar sergilediği, bununla
beraber erkek öğrencilerin suça daha çok maruz kaldıkları ve bundan dolayı tehlike
algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Siber zorbalık duyarlılığı ile ilgili ise
kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yurarlı oldukları görülmüĢtür. Son
olarak öğrencilerin yaĢları arttıkca siber zorbalık davranıĢlarının da arttığı ortaya
çıkmıĢtır.
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Bayram ve Saylı (2013), siber zorbalık davranıĢları ile ilgili araĢtırmalarında
612 üniversite öğrencisiyle çalıĢmıĢlardır. Katılımcılardan elde edilen bilgilere göre,
öğrencilerin %30,6‟sı en az bir kere siber zorbalığa maruz kaldıklarını belirtmiĢtir.
En fazla maruz kalınan siber zorbalık türünün e-posta ile yapılan zorbalık olduğu,
bunu sohbet odaları ve sosyal paylaĢım sitelerinin izlediği görülmüĢtür. ÇalıĢmaya
katılan erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla siber zorbalık davranıĢlarında
bulundukları tespit edilmiĢ, kız öğrencilerin ise erkek öğrencilere göre daha fazla
siber zorbalığa maruz kaldıkları sonucu elde edilmiĢtir.
Her geçen gün büyüyen bir sorun olan siber zorbalık ile ilgili çalıĢmalar
sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla siber zorbalık yaptığı
saptanmıĢtır (Li, 2007; Özbay, 2013).
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BÖLÜM III

3. YÖNTEM
AraĢtırmanın bu bölümünde çalıĢmanın modeli, çalıĢma grubu, veri toplama
araçları, verilerin analizi ve yorumlanmasına iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir.

3.1 AraĢtırma Modeli
Bu çalıĢmada betimsel araĢtırma yöntemlerinden genel tarama modeli
kullanılmıĢtır. Genel tarama modeli, geniĢ bir kitleye hitap eden evren hakkında
genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü veya bir grup yada örneklem
üzerinde yapılan tarama modelidir (Demirbilek, 2012; Karasar,1994). AraĢtırmada
bu modelin tercih edilme sebebi, örneklemin geniĢ bir kitleye hitap ediyor oluĢundan
dolayı ulaĢılması gereken öğrenci sayısının yüksek oluĢu ve bu nedenle verilerin hızlı
bir Ģekilde toplanabilmesine olanak sağlamasıdır. Bu model kapsamında öğrencilerin
siber zorbalık ve problemli internet kullanım davranıĢlarına iliĢkin görüĢleri
incelenmiĢtir.

3.2 Evren ve Örneklem
Bu araĢtırmanın evrenini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim
Bakanlığı, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Orta Öğretim Dairesine
bağlı okullarda 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 18.978 öğrenci
oluĢturmuĢtur. Evreni oluĢturan öğrenci sayısına iliĢkin veriler KKTC MEB, Genel
Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Orta Öğretim Dairesi müdürlüğü istatistik
defterlerinden edinilen bilgilere dayanılarak toplanmıĢtır.
AraĢtirma koĢulları bakımından öğrenci evreninin tümünü örneklem olarak
almak olanaksız olduğundan "Tabakalı Örneklerne" yönterni ile "Basit Seçkisiz
Örnekleme" yöntemi kullanılmıĢtır. Tabakalı örnekleme (Startified Sampling),
evrendeki alt grupların belirlenip bunların evren büyüklüğü içindeki oranlarıyla
örneklemde temsil edilmelerini sağlamayi amaçlayan bir örnekleme yöntemidir
(Büyüköztürk, 2008). Bu çalıĢmada Kuzey Krbrıs Türk Cumhuriyetinin bölgeleri alt
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tabaka olarak belirlenmiĢtir. Belirlenen alt tabakalar içerisinden basit seçkisiz
örnekleme yönterni ile örneklem belirlenmiĢtir. Evren ve belirlenen örneklem
grupları öğrenciler için Ģekil 6‟da detaylı olarak verilmektedir.
ġekil 4. AraĢtırmanın Evreni, Örneklemi ve Bölgesel nüfus dağılım oranları

KKTC Geneli
MEB'e Bağlı
18.978Öğrenci
MEB Orta
Öğretim
Dairesine Bağlı
15.160 Öğrenci
Lefkoşada
Öğrenim Gören
8.290 Öğrenci
44%
Lefkoşadan 472
Öğrenci

Girnede
Öğrenim Gören
2.627 Öğrenci
14%

Girneden 174
Öğrenci

MEB Mesleki
Teknik Öğretim
Dairesine Bağlı
3.818 Öğrenci

Güzelyurtda
Öğrenim Gören
2.239 Öğrenci
12%

Güzelyurttan
176 Öğrenci

İskelede
Öğrenim Gören
1.715 Öğrenci
9%

İskeleden 144
Öğrenci

Gazimağusada
Öğrenim Gören
4.107 Öğrenci
21%

Gazimağusadan
240 Öğrenci

AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan öğrenciler için belirlenen hedef örneklem
oranı %6‟dır. Büyüköztürk ve arkadaĢları (2008, 86) tarama modelindeki
araĢtırmalarda örneklem hatasını düĢürmek ve örneklemin evreni temsilliğini
artırmak amacıyla, bu oranın örneklem için yeterli bir büyüklük olduğunu
belirtmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde ortaöğretim kademesindeki
okullarda eğitim-öğretim görmekte olan toplam 18.978 öğrencinin 8.290‟ı (%44)
LefkoĢa bölgesinde, 2.627‟si (%14) Girne bölgesinde, 2.239‟u (%12) Güzelyurt
bölgesinde, 1.715‟i (%9) Ġskele bölgesinde ve 4.107‟si (%21) Gazimağusa
bölgesindedir. Basit tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen alt tabakalardan %6
oranında seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen öğrenci örneklemi LefkoĢa
bölgesinden 472 (%36), Girne bölgesinden 174 (%15), Güzelyurt bölgesinden 176
(%15), Ġskele bölgesinden 144 (%13) ve Gazimağusa bölgesinden 240 (%21)
Ģeklindedir. Büyüköztürk ve arkadaĢları (2008, 86) tarafından geliĢtirilen bu oranlar
incelendiğinde 20.000 kiĢilik bir evren için (P<.05) 377 ve 644 kiĢi arasında bir
örneklemin yeterli olduğu belirtilmektedir. AraĢtırmanın örneklem boyutu bu verilere
dayanarak güvenirliğini arttırmak amacıyla yeterli olan rakamın yaklaĢık iki katı
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olarak ele alınmıĢ ve çalıĢmanın örneklemini seçkisiz tabakalı örneklem yöntemi ile
seçilen 1206 öğrenci oluĢturmuĢtur. ġekil 6‟da görüldüğü gibi öğrenci evreni
KKTC‟nin coğrafi bölgelerine göre tabakalama yöntemi ile örneklenirken,
ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim dairesine bağlı okullarda öğrenim gören
öğrencilerin oranı da dikkate alınmıĢtır.
Öğrenciler her ortaokul ve liseden rastgele gönüllülük esasına dayanarak
seçilmiĢtir. Ancak, LefkoĢa Türk Maarif Koleji akademik takviminin dolu olduğu
gerekçesiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı‟nın bilgisi dahilinde araĢtırmaya dahil
edilmemiĢtir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okul türü ve sınıf değiĢkenine göre
dağılımı Tablo 1‟de verilmiĢtir.
Tablo 1. AraĢtırma katılımcılarının okul ve sınıf değiĢkenine göre dağılımı
Sınıf Dağılımı

N

6. Sınıf

177

14.7

7. Sınıf

176

14.6

8. Sınıf

176

14.6

9. Sınıf

169

14

10. Sınıf

169

14

11. Sınıf

169

14

12. Sınıf

170

14.1

Okul Türü

N

Ortaokul

529

43.8

Lise

389

32.3

Meslek Lisesi

288

23.9

Toplam

1206

100

%

%

Tablo 1 incelendiğinde araĢtırmaya katılan 1206 öğrencinin, 177‟si (%14.7)
6. sınıf, 176‟sı (%14.6) 7. sınıf, 176‟sı (%14.6) 8. Sınıf, 169‟u (%14.0) 9. Sınıf,
169‟u (%14.0) 10. Sınıf, 169‟u (%14.0) 11. Sınıf ve 170‟i (%14.1) 12. sınıf

32

öğrencisidir. Buna göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin sınıflara göre dağılımında
dengeli bir grup üzerinde çalıĢıldığı söylenebilir. Benzer Ģekilde araĢtırmaya katılan
öğrencin okul türü dağılımları incelendiğinde, katılımcıların 529‟u (%43.9) Ortaokul,
389‟u (%32.3) Lise ve 288‟i (%23.8) Meslek Lisesinde öğrenim görmektedir.

3.2.1. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler
Bu bölümde araĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenim gördükleri
okulların bölgesi ve haftalık internet kullanım sürelerine iliĢkin elde edilen bulgular
tablolar halinde verilmiĢtir.
Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet

N

%

Kız

608

50.4

Erkek

598

49.6

Toplam

1206

100

Tablo 2‟de görülebileceği gibi araĢtırmaya katılan 1206 öğrencinin 608‟i kız,
598‟i ise erkektir. Buna göre çalıĢma örneklemi‟nin %50.4‟ü kız, %49.6‟sı ise erkek
öğrencilerden oluĢmaktadır. Bu sonuçlara göre cinsiyet dağılımı bakımından dengeli
bir grup üzerinde çalıĢıldığı söylenebilir.
Tablo 3. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Okulların Bulundukları Bölgeye Göre
Dağılımı
Okul Bölgesi

N

LefkoĢa

439

36.4

Girne

180

14.9

Gazimağusa

250

20.7

Güzelyurt

181

15.0

Ġskele

156

13.0

Toplam

1206

100

%
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Tablo 3‟de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan 1206 öğrencinin 439‟u (%36.4)
LefkoĢa, 180‟i (%14.9) Girne, 250‟si (%20.7) Gazimağusa, 181‟i (%15.0) Güzelyurt
ve 156‟sı (%13.0) Ġskele bölgelerindeki okullarda öğrenim görmektedir.
Tablo 4. Öğrencilerin Haftalık Ġnternet Kullanım Sürelerine Göre Dağılımı
Haftalık Ġnternet Kullanım Süresi

N

4 Saatten az

292

24.2

4 ile 12 saat arası

337

27.9

13 ile 27 saat arası

245

20.3

28 Saatten Fazla

332

27.6

Toplam

1206

100

%

Tablo 4‟de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan öğrencilerin, haftalık internet
kullanım sürelerinin dağılımına bakıldığında 1206 öğrencinin 292‟si (%24.2) 4
saatten az, 337‟si (%27.9) 4 ile 12 saat arası, 245‟i (%20.3) 13 ile 27 saat arası,
332‟si ise (%27.6) 28 saatten fazla internet kullanmaktadır. Bu durumda öğrencilerin
haftalık internet kullanım süresi bakımıından dengeli dağılımın olduğu bir grup
üzerinde çalıĢıldığı söylenebilir.

3.3 Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
AraĢtırmanın verileri nicel yöntem kullanılarak toplanmıĢtır. Veri toplama
aracı olarak anket formlarında kullanılan ölçek izinleri 2015-2016 eğitim öğretim
yılında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından alınarak uygulanmıĢtır.
Uygulanan anket forumları kiĢisel bilgi formu, problemli internet kullanımı ölçeği ve
siber zorbalık ölçeği olarak üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde araĢtırmaya
katılan öğrencilerin cinsiyetleri, yaĢları, sınıfları ve haftalık internet kullanım süreleri
gibi demografik bilgilerin elde edileceği KiĢisel Bilgi Formu formu kullanılmıĢtır.
KiĢisel bilgi formu EK 1‟de verilmiĢtir. Ġkinci bölümde Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan
(2007)‟nin hazırlamıĢ olduğu 33 maddelik Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği,
Üçüncü bölümde ise Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu (2011)‟nun 24 maddelik Siber
Zorbalık Ölçeği bulunmaktadır.
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3.3.1. Problemli internet kullanımı ölçeği
Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007) tarafından geliĢtirilen Problemli internet
kullanım ölçeği, toplam 33 maddeden oluĢan beĢli Likert tipinde “Tamamen uygun”,
“Oldukça uygun”, “Biraz uygun”, “Nadiren uygun” ve “Hiç uygun değil”
seçeneklerinden oluĢan bir ölçektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalıĢması
yapılmıĢ, faktör analizi 1658 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçek
üç faktörden oluĢmaktadır;
Bu üç faktörden, birincisi “Ġnternet‟te daha fazla vakit geçirmek için günlük
iĢlerimi ihmal ediyorum.”, “Ġnternet kullanımım benim için önemli kiĢilerle olan
iliĢkilerimde problem yaĢamama neden oluyor.”, “Ġnternet beni kendisine esir
ediyor.”, “Ġnternet kullanmayı bırakamadığım için randevularıma veya derslerime
geç kalıyorum.”, “Sürekli ziyaret ettiğim internet sitelerini bir gün dahi girememeye
tahammül edemiyorum.” gibi maddeler içerdiği için “Ġnternetin olumsuz sonuçları”
olarak adlandırılmıĢtır. Ġkici faktör “Ġnternet yoluyla iletiĢim kurmayı, yüz yüze
iletiĢim kurmaya tercih ediyorum.”, “Ġnternet‟te kendimi çok özgür hissediyorum.”,
“Problemlerimden bunaldığımda sığındığım en iyi yer internet‟tir.”, “Yalnızlığımı
internet‟le paylaĢıyorum.”, “Ġnternet‟te bağlantı kurduğum insanlara kendimi daha
iyi anlatıyorum.” gibi maddeler içerdiği için “Sosyal fayda/sosyal rahatlık” olarak
adlandırılmıĢtır. Üçüncü faktör ise “Planladığımın dıĢında fazladan bir dakika bile
interneti kullanmıyorum.”, “Ġnternet‟e gerekmedikçe girmekten kaçınıyorum.”,
“Ġnternet bağlantımı ksmeye her karar verdiğimde kendi kendime „birkaç dakika
daha‟ diyorum.”, “Ġnternet‟te geçirdiğim zaman çoğunlukla uyku süremi azaltıyor.”
gibi maddeler içerdiği için “AĢırı kullanım” olarak adlandırılmıĢtır.
Ölçekte yer alan 33 maddenin iç tutarlılık katsayısının (α) 0.94 olduğu
bulunmuĢtur. Ölçeği oluĢturan üç faktörün iç tutarlılık katsayıları ise, 17 maddeden
oluĢan birinci faktör “Ġnternetin olumsuz sonuçları” α: 0.92, 10 maddeden oluĢan
ikinci faktör “Sosyal fayda/sosyal rahatlık” α: 0.83 ve 6 maddeden oluĢan üçüncü
faktör “AĢırı kullanım süresi” α: 0.75 olarak elde edilmiĢtir. Elde edilen bu sonuçlar
problemli internet kullanımı ölçeğinin iç tutarlığını oldukca yüksek ve güvenilir
olduğunu göstermektedir. Problemli internet kullanım ökçeği EK 2‟de verilmiĢtir.
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3.3.2. Siber zorbalık ölçeği
Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu (2012) tarafından geliĢtirilen 24 maddelik Siber
Zorbalık Ölçeği tek faktörlü bir yapıya sahip olup, iç tutarlık katsayısı ise α: 0.95
olarak tespit edilmiĢtir. Elde edilen bu sonuç siber zorbalık ölçeğinin iç tutarlığının
oldukça yüksek ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Siber zorbalık ölçeği EK 3‟de
verilmiĢtir.

3.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
AraĢtırma kapsamında toplanan veriler “Statistical Package For Social
Science” (SPSS) v. 23.0 paket programına aktarılmıĢ ve uzman denetiminde analiz
edilmiĢtir. Verilerin çözümlenmesinde T-testi, Ortalama, Frekans, Varyans Analizi
(ANOVA), Tukey HSD, Çoklu Regresyon Analizi, Mann-Whitney testi ve KruskalWallis testi kullanılmıĢtır.
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BÖLÜM IV

4. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araĢtırmaya katılan öğrencilerin “Problemli internet kullanımı ve
Siber zorbalık davranıĢlarına iliĢkin görüĢleri” toplanan nicel verilerin istatistiksel
analizi sonucunda elde edilen bulguların tartıĢma ve yorumuna yer verilmiĢtir.

4.1. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin GörüĢlerinin Betimsel
Analiz Sonuçlarının Ġncelenmesi
AraĢtırma kapsamında elde edilen öğrencilerin problemli internet kullanımına
iliĢkin verilerin betimsel analiz sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 5. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin görüĢlerinin Betimsel
Analiz Sonuçları
Problemli Ġnternet Kullanımı (PĠK)

N

SS

Ġnternetin Olumsuz Sonuçları

1206

3.67

0.934

Sosyal Fayda / Rahatlık

1206

3.52

0.919

AĢırı Kullanım

1206

3.28

0.830

Genel Toplam

1206

3.49

0.798

Tablo 5 incelendiğinde problemli internet kullanım ölçeği kullanılarak elde
edilen veriler ıĢığında öğrencilerin problemli internet kullanım düzeyleri tespit
edilmiĢtir. Toplanan verilere ait betimsel analiz sonuçları incelendiğinde, Problemli
internet kullanım ölçeğinin genel puan ortalaması

=3.49, standart sapma değeri

ss=0.798 olarak bulunmuĢtur. “Ġnternetin Olumsuz Sonuçları” alt boyut ortalaması
=3.67, standart sapma değeri ss=0.934, “Sosyal Fayda/Rahatlık” alt boyut
ortalaması

=3.52, standart sapma değeri ss=0.919, “AĢırı Kullanım” alt boyut

ortalaması =3.28, standart sapma değeri ss=0.830 bulunmuĢtur.
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Elde edilen bu sonuçlara göre öğrencilerin problemli internet kullanımı
“Oldukça Uygun” seçeneğinde yoğunlaĢmıĢtır. Ġnternetin Olumsuz Sonuçları ve
Sosyal Fayda/Rahatlık alt boyutunun “Oldukça Uygun”, AĢırı Kullanım alt
boyutunun ise “Biraz Uygun” seçeneğinde yoğunlaĢıldığı görülmektedir. Elde edilen
bu bulgular sonucunda araĢtırma kapsamındaki öğrencilerin problemli internet
kullanım düzeylerinin yüksek seviyede olduğu tespit edilmiĢtir.

4.2. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin GörüĢlerinin Cinsiyete
Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin problemli internet
kullanımına iliĢkin görüĢleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektemidir ?”
sorusuna yanıt aramak için yapılan T-Testi analiz sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 6. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin GörüĢlerinin Cinsiyete
Göre T-Testi Analizi
Problemli Ġnternet
Kullanımı
Ġnternetin Olumsuz
Sonuçları
Sosyal
Fayda/Rahatlık
AĢırı Kullanım

Genel Toplam

Cinsiyet

N

̅

SS

Kız

608

3.55

1.022

Erkek

598

3.80

0.817

Kız

608

3.43

1.001

Erkek

598

3.62

0.819

Kız

608

3.18

0.842

Erkek

598

3.38

0.806

Kız

608

3.39

0.865

Erkek

598

3.60

0.709

t

p

-4,582

.000

-3,554

.000

-4,371

.491

-4,675

.000

Açıklama
Fark
Anlamlı
Fark
Anlamlı
Fark Yok

Fark
Anlamlı

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin problemli internet kullanımına iliĢkin
cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuĢtur [t(1204)=-4.675, p=.000]. Elde edilen bulgular
incelendiğinde erkek öğrencilerin ( =3.60, SS=0.709), kız öğrencilere ( =3.39,
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SS=0.865) göre problemli internet kullanım ortalamalarının anlamlı derecede yüksek
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Tablo 6 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değiĢkenine
göre Ġnternetin Olumsuz Sonuçları alt boyut ortalamaları istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmuĢtur [t(1204)=-4.582, p=.000]. Erkek öğrencilerin internetin olumsuz sonuçlar
alt boyut ortalamaları ( =3.80, SS=0.817), kız öğrencilere ( =3.55, SS=1.022) göre
anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde Sosyal Fayda/Rahatlık alt
boyut ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık
gösterdiği tespit edilmiĢtir [t(1204)=-3.554, p=.000]. Erkek öğrencilerin sosyal
fayda/rahatlık alt boyut ortalamalarının ( =3.62, SS=0.819), kız öğrencilere
( =3.43, SS=1.001) göre anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmaya

katılan

öğrencilerin

AĢırı

Kullanım

alt

boyut

ortalamaları

incelendiğinde ise istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın tespit edilmediği
görülmektedir [t(1204)=-4.371, p=.491].
Literatür

incelendiğinde

benzer

Ģekilde

Sevindik

(2011)‟in

Fırat

Üniversitesinden 1723 öğrenci üzerinde yürüttüğü araĢtırması sonucunda problemli
internet kullanımı ve alt boyutlarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı farklılık
gösterdiği

görülmektedir.

Erkek

öğrencilerin

problemli

internet

kullanım

ortalamalarının, kız öğrencilere göre anlamlı derecde yüksek olduğunu belirtmiĢtir.
Bir baĢka çalıĢmada Meral ve Bahar (2016), 242 ortaöğretim kademesindeki öğrenci
üzerinde yaptıkları araĢtırma sonucunda problemli internet kullanımının erkek
öğrencilerde kız öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu tespit
etmiĢlerdir. Öğrencilerde problemli internet kullanımının, sağlıklı yaĢam biçimi
davranıĢlarını olumsuz etkilediği görülmüĢtür.

4.3. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin GörüĢlerinin Okul
Türü DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin problemli internet
kullanımına iliĢkin görüĢleri okul türüne göre anlamlı farklılık göstermektemidir ?”
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sorusuna yanıt aramak için yapılan betimleyici istatistikler ve varyans analiz
sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 7. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin Okul Türü DeğiĢkeni
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Okul Türü

Ġnternetin Olumsuz

Sosyal

AĢırı

Sonuçları

Fayda/Rahatlık

Kullanım

Ortaokul

3,31

3,50

529

529

529

529

0,926

0,905

0,837

0,798

3,68

3,53

3,23

3,48

389

389

389

389

0,896

0,930

0,799

0,771

3,70

3,54

3,28

3,51

288

288

288

288

0,999

0,933

0,859

0,836

N

Meslek Lisesi
N
SS

Kullanımı

3,52

Lise

SS

Ġnternet

3,66
N
SS

Problemli

Tablo 8.Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin Okul Türü DeğiĢkenine
Göre ANOVA Analiz Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Ġnternetin
Olumsuz
Sonuçları
Sosyal
Fayda/Rahatlık

AĢırı Kullanım

Genel Toplam

P<0.05

Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam

Kareler
Kareler
df
Toplamı
Ortalaması
.339
2
.170
1051.962 1203
.874

F

P

Açıklama

.194 .824

Fark Yok

.039
.847

.046 .955

Fark Yok

.765
.690

1.108 .331

Fark Yok

.067
.639

.105 .900

Fark Yok

1052.301 1205

Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam

.078
2
1019.471 1203

Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam

1.529
2
830.515 1203

Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam

.134
2
768.639 1203
768.773 1205

1019.548 1205

832.044 1205
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AraĢtırmaya katılan öğrencilerin problemli internet kullanımına iliĢkin
görüĢlerinin

“okul

türü” değiĢkenine

göre

anlamlı

bir

farklılık gösterip

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda grup
ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır [F(2-1203)=0.105; P=0.900]. Tablo 7
incelendiğinde araĢtırma kapsamındaki öğrencilerin problemli internet kullanım
ortalamalarının okul türü değiĢkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit
edilmiĢ, bununla beraber ortaokul ( =3.50, SS=0,798), lise ( =3.48, SS=0,771) ve
meslek lisesi ( =3.51, SS=0,836) değiĢkenleri arasında istatistiksel anlamda
herhangi bir farklılık olmamasına rağmen genel olarak grup ortalamalarının yüksek
olduğu görülmektedir. Benzer Ģekilde tablo 10 ve 11‟de görülebileceği gibi Ġnternetin
Olumsuz Sonuçları (F(2-1203)=0.194; P=0.824), Sosyal Fayda/Rahatlık (F(2-1203)=0.046;
P=0.955), ve AĢırı Kullanım (F(2-1203)=1.108; P=0.331) alt boyut ortalamaları

incelendiğinde problemli internet kullanım grup ortalamalarının okul türü
değiĢkenine göre anlamlı farklılık göstermedikleri fakat buna rağmen problemli
internet kullanım oranlarının yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir. Elde edilen bulgular
ıĢığında literatür incelendiğinde benzer çalıĢmalar ile örtüĢtüğü görülmektedir. Özer
(2013), 385 öğrencinin katılımıyla gerçekleĢtirdiği araĢtırması sonucunda problemli
internet kullanımının okul türü değiĢkenine göre farklılaĢmadığını tespit etmiĢtir.

4.4. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin GörüĢlerinin Sınıf
DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin problemli internet
kullanımına iliĢkin görüĢleri sınıfa göre anlamlı farklılık göstermektemidir ?”
sorusuna yanıt aramak için yapılan betimleyici istatistikler ve varyans analiz
sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
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Tablo 9. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin Sınıf DeğiĢkeni
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Ġnternetin Olumsuz

Sınıf

Sonuçları

6,00
N
SS
7,00
N
SS
8,00
N
SS
9,00
N
SS
10,00
N
SS
11,00
N
SS
12,00
N
SS

Sosyal

Problemli

Fayda/Rahatlı AĢırı Kullanım

Ġnternet
Kullanımı

k

3.61

3.45

3.31

3.46

177

177

177

177

0.948

0.941

0.896

0.841

3.64

3.51

3.27

3.47

176

176

176

176

0.958

0.929

0.808

0.803

3.72

3.59

3.36

3.56

176

176

176

176

0.871

0.842

0.805

0.749

3.59

3.47

3.24

3.43

169

169

169

169

0.921

0.854

0.827

0.767

3.72

3.58

3.27

3.52

169

169

169

169

0.944

0.935

0.823

0.807

3.66

3.52

3.26

3.48

169

169

169

169

0.939

0.914

.797

0.780

3.78

3.557

3.25

3.53

170

170

170

170

0.955

1.017

0.859

0.842
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Tablo 10. Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin Sınıf DeğiĢkenine Göre ANOVA
Analiz Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı
5.116
1047.185

6
1199

1052.301

1205

Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Fayda/Rahatlık
Toplam

2.982
1016.567

6
1199

1019.548

1205

Gruplar Arası
AĢırı Kullanım Gruplar Ġçi
Toplam

1.845
830.199

6
1199

832.044

1205

Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam

2.064
766.709
768.773

6
1199
1205

Ġnternetin
Olumsuz
Sonuçları

Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam

Sosyal

Genel Toplam

df

Kareler
Ortalaması
.853
.873

F

P

Açıklama

.976 .440 Fark Yok

.497
.848

.586 .742 Fark Yok

.308
.692

.444 .849 Fark Yok

.344
.639

.538 .780 Fark Yok

P<0.05
Tablo 9 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin problemli internet
kullanımına iliĢkin görüĢlerinin sınıf değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan varyans (Anova) analizi sonucunda
“Ġnternetin Olumsuz Sonuçları”, “Sosyal Fayda/Rahatlık”, “AĢırı Kullanım” alt
boyutlarıyla birlikte genel olarak problemli internet kullanımı grup ortalamaları
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıĢtır.
Literatür incelendiğinde benzer Ģekilde Özer (2013)‟in 385 lise öğrencisi
üzerinde yürüttüğü araĢtırması sonucunda öğrencilerin problemli internet kullanım
davranıĢlarının

sınıf

değiĢkenine

görülmektedir.

Benzer

Ģekilde

göre

Meral

anlamlı
ve

bir

Bahar

farklılık

(2016)

göstermediği

242

ortaöğretim

kademesindeki öğrenci üzerinde yürüttükleri çalıĢma sonucunda problemli internet
kullanımının
belirtmiĢlerdir.

sınıf

değiĢkenine

göre

anlamlı

bir

farklılık

göstermediğini
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4.5. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin GörüĢlerinin Okul
Bölgesi DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin problemli internet
kullanımına iliĢkin görüĢleri okul bölgesine göre anlamlı farklılık göstermektemidir
?” sorusuna yanıt aramak için yapılan Kruskal-Wallis analiz sonuçları aĢağıda
verilmiĢtir.
Tablo 11. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin Okul Bölgesi
DeğiĢkenine iliĢkin Kruskal-Wallis Testi
Problemli Ġnternet

Okul

Kullanımı

Bölgesi

N

Sıra Ort.

LefkoĢa

439

608.86

Ġnternetin

Girne

180

646.14

Olumsuz

Gazimağusa 250

628.49

Sonuçları

Güzelyurt

181

632.99

Ġskele

156

464.97

LefkoĢa

439

603.76

Girne

180

601.20

Gazimağusa 250

639.05

Güzelyurt

181

655.07

Ġskele

156

488.63

LefkoĢa

439

598.04

Girne

180

630.89

Gazimağusa 250

632.06

Güzelyurt

181

627.48

Ġskele

156

513.67

LefkoĢa

439

601.71

Girne

180

627.98

Gazimağusa 250

639.43

Güzelyurt

181

641.68

Ġskele

156

478.38

Sosyal
Fayda/Rahatlık

AĢırı Kullanım

Genel Toplam

P<0.05

df

X2

P

4

30.080 .000

4

23.578 .000

4

14.190 .007

4

25.871 .000

Açıklama

Fark
Anlamlı

Fark
Anlamlı

Fark
Anlamlı

Fark
Anlamlı
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AraĢtırmaya katılan öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin
bulundukları okul bölgesi değiĢkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda grup ortalamaları
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur (P=.000; P<0.05).
Farklılığın hangi bölgeler arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Mann Whitney
testi sonuçlarına göre; Ġskele bölgesindeki öğrencilerin problemli internet kullanım
düzeylerinin (478.38), lefkoĢa (601.71), Girne (627.98), Gazimağusa (639.43) ve

Güzelyurt (641.68) bölgesindeki öğrencilere göre istatistiksel açıdan anlamlı
derecede düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 11 incelendiğinde Ġskele bölgesindeki
düĢük problemli internet kullanım oranı dıĢında LefkoĢa, Girne, Gazimağusa ve
Güzelyurt bölgeleri arasında istatistiksel anlamda herhangi bir farklılığın olmadığı
görülmektedir.
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin Ġnternetin Olumsuz Sonuçları alt boyutu
incelendiğinde bulundukları okul bölgesi değiĢkenine göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda grup
ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur (P=.000;
P<0.05). Farklılığın hangi bölgeler arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan
Mann Whitney testi sonuçlarına göre; Ġskele bölgesindeki öğrencilerin Ġnternetin
Olumsuz Sonuçları alt boyut düzeylerinin (464.97), LefkoĢa (608.86), Girne
(646.14), Gazimağusa (628.49) ve Güzelyurt (632.99) bölgesindeki öğrencilere göre
istatistiksel açıdan anlamlı derecede düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 11
incelendiğinde Ġskele bölgesindeki düĢük internetin olumsuz sonuçları alt boyut oranı
dıĢında LefkoĢa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgeleri arasında istatistiksel
anlamda herhangi bir farklılığın olmadığı görülmektedir.
Öğrencilerin Sosyal Fayda/Rahatlık alt boyutu incelendiğinde bulundukları
okul bölgesi değiĢkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda grup ortalamaları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur (P=.000; P<0.05). Farklılığın
hangi bölgeler arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Mann Whitney testi
sonuçlarına göre; Ġskele bölgesindeki öğrencilerin Sosyal Fayda/Rahatlık alt boyut
düzeylerinin (488.63), LefkoĢa (603.76), Girne (601.20), Gazimağusa (639.05) ve
Güzelyurt (655.07) bölgesindeki öğrencilere göre istatistiksel açıdan anlamlı
derecede düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 11 incelendiğinde Ġskele bölgesindeki
düĢük sosyal fayda/rahatlık alt boyut oranı dıĢında LefkoĢa, Girne, Gazimağusa ve
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Güzelyurt bölgeleri arasında istatistiksel anlamda herhangi bir farklılığın olmadığı
görülmektedir.
Öğrencilerin AĢırı Kullanım alt boyutu incelendiğinde bulundukları okul
bölgesi değiĢkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda grup ortalamaları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur (P=.007; P<0.05). Farklılığın
hangi bölgeler arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Mann Whitney testi
sonuçlarına göre; Ġskele bölgesindeki öğrencilerin AĢırı Kullanım alt boyut
düzeylerinin (513.67), LefkoĢa (598.04), Girne (630.89), Gazimağusa (632.06) ve
Güzelyurt (627.48) bölgesindeki öğrencilere göre istatistiksel açıdan anlamlı
derecede düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 11 incelendiğinde Ġskele bölgesindeki
düĢük aĢırı kullanım alt boyut oranı dıĢında LefkoĢa, Girne, Gazimağusa ve
Güzelyurt bölgeleri arasında istatistiksel anlamda herhangi bir farklılığın olmadığı
görülmektedir.
ÇalıĢma kapsamındaki öğrencilerin problemli internet kullanım oranlarının
okul bölgesi değiĢkenine göre sadece iskele bölgesinde farklılık gösterdiği, diğer
bölgelerin (LefkoĢa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt) grup ortalamalarının ise
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir. Genel olarak
bütün bölgelerde yüksek seviyedeki problemli internet kullanım oranlarının iskele
bölgesinde farklılık gösterme nedeninin internet sağlayıcılarının bölgedeki
yetersizliği olduğu düĢünülmektedir.

4.6. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin GörüĢlerinin Haftalık
Ġnternet Kullanım Süresi DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin Problemli Ġnternet
Kullanımı davranıĢlarına iliĢkin görüĢleri haftalık internet kullanım süresine göre
anlamlı farklılık göstermektemidir ?” sorusuna yanıt aramak için yapılan betimleyici
istatistikler ve varyans analiz sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
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Tablo 12. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin Haftalık Ġnternet
Kullanım Süresi DeğiĢkenine iliĢkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Ġnternetin

Problemli

Sosyal

AĢırı

Fayda/Rahatlık

Kullanım

3.19

3.03

2.92

3.05

N

284

284

284

284

SS

1.077

0.999

0.820

0.875

3.66

3.43

3.13

3.40

N

251

251

251

251

SS

0.750

0.760

0.627

0.569

3.60

3.50

3.15

3.41

N

376

376

376

376

SS

0.768

0.744

0.640

0.601

4.16

4.08

3.85

4.03

N

295

295

295

295

SS

0.841

0.823

0.857

0.758

KullanımSüresi

Olumsuz
Sonuçları

4 Saatten az

4 ile 12 saat arası

13 ile 27 saat arası

28 saatten fazla

Ġnternet
Kullanımı

Tablo 13. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin Haftalık Ġnternet
Kullanım Süresi DeğiĢkenine Göre ANOVA Analiz Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Ġnternetin
Olumsuz
Sonuçları

Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam

Sosyal
Gruplar Arası
Fayda/Rahatlık Gruplar Ġçi
Toplam
AĢırı Kullanım Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam
Genel Toplam

Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam

Kareler
Toplamı
147.068
905.233

Kareler
Ortalaması
3
49.023
1202
.753
df

1052.301

1205

175.406
844.143
1019.548
160.076
671.968
832.044
157.914
610.859
768.773

3
1202
1205
3
1202
1205
3
1202
1205

F

P

Açıklama

65.094 .000

Fark
Anlamlı

58.469
.702

83.255 .000

Fark
Anlamlı

53.359
.559

95.447 .000

Fark
Anlamlı

52.638
.508 103.577 .000

Fark
Anlamlı
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AraĢtırmaya katılan öğrencilerin problemli internet kullanımlarının haftalık
internette geçirdikleri süre değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda
grup ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur [F(31202)=103.638;

P<0.05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak

amacıyla yapılan Tukey HSD testi sonuçlarına göre; haftalık internet kullanım süresi
28 saatten fazla ( =4.03, SS=0.758) olan öğrencilerin problemli internet kullanım
düzeyleri, 13 ile 27 saat arası ( =3.41, SS=0.601), 4 ile 12 saat arası ( =3.40,
SS=0.569) ve 4 saatten az ( =3.05, SS=0.875) internet kullanan öğrencilerden
anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 13 ile 27 saat arası internet
kullanan öğrencilerle 4 ile 12 saat arası internet kullanan öğrencilerin problemli
internet

kullanım

düzeylerinde

istatistiksel

açıcan

anlamlı

bir

farklılık

bulunmamaktadır. Tablo 13‟de görüldüğü gibi öğrencilerin haftalık internet kullanım
süresinin artması ile problemli internet kullanım oranlarının ciddi bir artıĢ gösterdiği
görülmektedir.
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin Ġnternetin Olumsuz Sonuçları alt boyutu
incelendiğinde haftalık internette geçirdikleri süre değiĢkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi
(ANOVA) sonucu grup ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar
bulunmuĢtur [F(3-1202)=65.094; P<0.05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını
bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testi sonuçlarına göre; haftalık internet
kullanım süresi 28 saatten fazla ( =4.16, SS=0.841) olan öğrencilerin Ġnternetin
Olumsuz Sonuçları alt boyut düzeylerinin, 13 ile 27 saat arası ( =3.60, SS=0.768), 4
ile 12 saat arası ( =3.66, SS=0.750) ve 4 saatten az ( =3.19, SS=1.077) internet
kullanan öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 13‟de
görüldüğü gibi öğrencilerin haftalık internet kullanım süresinin artması ile Ġnternetin
Olumsuz Sonuçları alt boyut oranlarının ciddi bir artıĢ gösterdiği görülmektedir.
Öğrencilerin Sosyal Fayda/Rahatlık alt boyutu incelendiğinde haftalık
internette geçirdikleri süre değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucu grup
ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur [F(31202)=83,255;

P<0.05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak amacıyla

yapılan Tukey HSD testi sonuçlarına göre; haftalık internet kullanım süresi 28
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saatten fazla ( =4.08, SS=0.823) olan öğrencilerin Sosyal Fayda/Rahatlık alt boyut
düzeylerinin, 13 ile 27 saat arası ( =3.50, SS=0.744), 4 ile 12 saat arası ( =3.43,
SS=0.760) ve 4 saatten az ( =3.38, SS=0.999) internet kullanan öğrencilerden
anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 13‟de görüldüğü gibi
öğrencilerin haftalık internet kullanım süresinin artması ile Sosyal Fayda/Rahatlık alt
boyut oranlarının ciddi bir artıĢ gösterdiği görülmektedir.
Öğrencilerin AĢırı Kullanım alt boyutu incelendiğinde haftalık internette
geçirdikleri süre değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucu grup ortalamaları
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur [F(3-1202)=95,447;
P<0.05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan
Tukey HSD testi sonuçlarına göre; haftalık internet kullanım süresi 28 saatten fazla
( =3.85, SS=0.857) olan öğrencilerin AĢırı Kullanım alt boyut düzeylerinin, 13 ile
27 saat arası ( =3.15, SS=0.640), 4 ile 12 saat arası ( =3.13, SS=0.627) ve 4 saatten
az ( =2.92, SS=0.820) internet kullanan öğrencilerden anlamlı derecede yüksek
olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 13‟de görüldüğü gibi öğrencilerin haftalık internet
kullanım süresinin artması ile AĢırı Kullanım alt boyut oranlarının ciddi bir artıĢ
gösterdiği görülmektedir.
Sonuç olarak tablo 13‟de görülebileceği gibi internette geçirilen sürenin
artmasıyla birlikte problemli internet kullanım oranlarının artıĢ gösterdiği tespit
edilmiĢtir. Bu durumu problemli internet kullanımının internette geçirilen süreyle
doğrudan iliĢkilidir Ģeklinde yorumlayabiliriz. Elde edilen bu bulgular literatürdeki
benzer çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında benzerlik göstermektedir. Nalwa ve Anand
(2003) çalıĢmaları sonucunda problemli internet kullanımı saptanan kiĢilerin, sağlıklı
internet kullanan kiĢilere göre internette daha fazla zaman geçirdiğini belirtmiĢtir.
Benzer Ģekilde Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007) çalıĢmaları sonucunda kiĢilerin
internette gereğinden fazla geçirdikleri zaman sonucunda yaĢamlarının olumsuz
etkilendiğini ve bu davranıĢları tanımlamak için “internet bağımlılığı, problemli
internet kullanımı ve siber bağımlılık” gibi pek çok kavram kullanıldığını
belirtmiĢlerdir. Ġnterneti sağlıklı bir Ģekilde bilinçli kullanan kiĢilerin aksine interneti
gereğinden fazla kullanan ve eksikliğinde yoksunluk belirtileri gösteren kiĢilerin
sosyal yaĢantılarında, iĢ ve eğitimlerinde bir takım sorunlarla karĢılaĢtıkları
görülmektedir (Gönül, 2002). Benzer bir çalıĢma sonucunda ise Arısoy (2009),
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internet kullanım süresinin kontrol altına alınamaması sonucunda problemli internet
kullanımının ortaya çıktığını belirtmiĢtir.

4.7. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin GörüĢlerinin Betimsel
Analiz Sonuçlarının Ġncelenmesi
AraĢtırma kapsamında elde edilen öğrencilerin problemli internet kullanımına
iliĢkin verilerin betimsel analiz sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 14. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin görüĢlerinin Betimsel
Analiz Sonuçları
N
Siber Zorbalık

1206

SS
1.22

0.425

Tablo 15 incelendiğinde siber zorbalık ölçeği kullanılarak elde edilen veriler
ıĢığında öğrencilerin siber zorbalık davranıĢ düzeyleri tespit edilmiĢtir. Toplanan
verilere ait betimsel analiz sonuçları incelendiğinde öğrencilerin Siber zorbalık
ortalaması

=1.22, standart sapma değeri ss=0.425 olarak bulunmuĢtur. Elde edilen

bu sonuçlara göre öğrencilerin siber zorbalık tutumlarının “Hiçbir Zaman”
seçeneğinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Sonuç olarak öğrencilerin siber zorbalık
davranıĢlarının düĢük seviyede olduğu tespit edilmiĢtir.

4.8. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin GörüĢlerinin Cinsiyet
DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık
davranıĢlarına iliĢkin görüĢleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektemidir ?”
sorusuna yanıt aramak için yapılan t-testi analiz sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
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Tablo 15. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin GörüĢlerinin Cinsiyet
DeğiĢkenine Göre T-Testi Analizi

Siber Zorbalık

Cinsiyet

N

̅

SS

t

P

Açıklama

Kız
Erkek

608
598

1.19
1.24

0.369
0.474

-1.790

.002

Fark
Anlamlı

P<0.05
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarına iliĢkin
görüĢlerinin cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan bu analizde grup ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur [t(1204)=-1.790, p=.000]. Tablo 16‟da
görüldüğü gibi erkek öğrencilerin siber zorbalık ortalamaları ( =1.24, SS=1.24), kız
öğrencilerin siber zorbalık ortalamasından ( =1.19, SS=1.19) anlamlı derecede
yüksek bulunmuĢtur. Elde edilen bu bulgulara dayanarak çalıĢma kapsamındaki milli
eğitim bakanlığına bağlı olan ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim kademesindeki
erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre daha fazla siber zorbalık davranıĢlarında
bulundukları söylenebilir.
Literatür incelendiğinde benzer Ģekilde Cicioğlu (2014)‟nun 563 lise
öğrencisi üzerinde yürüttüğü araĢtırması sonucunda siber zorbalık davranıĢlarının
cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Erkek
öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının, kız öğrencilere göre anlamlı derecde
yüksek olduğunu belirtmiĢtir. Benzer Ģekilde Kavuk ve Keser (2011)‟in 2082
ilköğretim kademesindeki öğrenci üzerinde yapmıĢ oldukları çalıĢma sonucunda
erkek öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının kız öğrencilere göre anlamlı
derecede yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.

4.9. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin GörüĢlerinin Okul Türü
DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık
davranıĢlarına iliĢkin görüĢleri bulundukları okul türüne göre anlamlı farklılık
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göstermektemidir ?” sorusuna yanıt aramak için yapılan betimleyici istatistikler ve
varyans analiz sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 16. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin GörüĢlerinin Okul Türü
DeğiĢkeni Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
OkulTürü

N

SS

Ortaokul

1,20

529

0,412

Lise

1,23

389

0,405

Meslek Lisesi

1,22

288

0,472

Toplam

1,22

1206

0,425

Tablo 17. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin GörüĢlerinin Okul Türü
DeğiĢkenine Göre ANOVA Analiz Sonuçları

Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Grıplar Ġçi
Toplam

Kareler
Toplamı
,141
217,894
218,035

Df
2
1203
1205

Kareler
Ortalaması
,070
,181

F

P

,388 ,678

Açıklama
Fark Yok

P<0.05
AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarıyla ilgili
görüĢlerinin “Okul Türü” değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi (Anova) sonucunda
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır [F(2-1203)=0.388; P=0.678]. Tablo
17 incelendiğinde araĢtırma kapsamındaki öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının
okul türüne göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiĢ, bununla beraber
ortaokul ( =1.20, SS=0,412), lise ( =1.23, SS=0,405) ve meslek lisesi ( =1.22,
SS=0,425) değiĢkenleri arasında istatistiksel anlamda herhangi bir farklılık
olmamasına rağmen genel olarak grup ortalamalarının düĢük olduğu görülmektedir.
Elde edilen bulgular ıĢığında literatür incelendiğinde benzer çalıĢmalar ile örtüĢtüğü
görülmektedir.

Kavuk

ve

Keser

(2011),

2082

öğrencinin

katılımıyla

gerçekleĢtirdikleri araĢtırma sonucunda siber zorbalık davranıĢlarının okul türü
değiĢkenine göre farklılaĢmadığını tespit etmiĢlerdir.
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4.10. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin GörüĢlerinin Sınıf
DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık
davranıĢlarına iliĢkin görüĢleri sınıfa göre anlamlı farklılık göstermektemidir ?”
sorusuna yanıt aramak için yapılan betimleyici istatistikler ve varyans analiz
sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 18. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin Sınıf DeğiĢkeni
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Sınıf

N

SS

6,00

1,17

177

0,329

7,00

1,21

176

0,427

8,00

1,24

176

0,468

9,00

1,22

169

0,405

10,00

1,22

169

0,452

11,00

1,26

169

0,449

12,00

1,19

170

0,431

Tablo 19. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin Sınıf DeğiĢkenine Göre
ANOVA Analiz Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam
P<0.05

Kareler
Toplamı
1,018
217,016
218,035

df
6
1199
1205

Kareler
Ortalaması
,170
,181

F

P

Açıkla
ma

,938

,467

Fark
Yok

AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarıyla ilgili
görüĢlerinin sınıf değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi (Anova) sonucunda istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.
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Literatür incelendiğinde benzer Ģekilde Özdemir ve Akar (2011)‟ın 336 lise
öğrencisi üzerinde yürüttüğü araĢtırması sonucunda öğrencilerin siber zorbalık
davranıĢlarının

sınıf

değiĢkenine

göre

anlamlı

bir

farklılık

göstermediği

görülmektedir. Benzer bir Ģekilde Kavuk ve Keser (2011)‟in ilköğretim
kademesindeki 2082 öğrenci üzerinde yürüttükleri araĢtırmaları sonucunda
öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının sınıf değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermediği sonucu elde edilmiĢtir.

4.11. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin GörüĢlerinin Okul
Bölgesi DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık
davranıĢlarına

iliĢkin

görüĢleri

okul

bölgesine

göre

anlamlı

farklılık

göstermektemidir ?” sorusuna yanıt aramak için yapılan betimleyici istatistikler ve
varyans analiz sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 20. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin Okul Bölgesi
DeğiĢkenine iliĢkin Kruskal-Wallis Testi
Okul Bölgesi

N

Sıra ortalaması

LefkoĢa

439

569.97

Girne

180

661.12

Mağusa

250

564.54

Güzelyurt

181

590.10

Ġskele

156

709.34

df

X2

P

4

31,930

,000

Açıklama

Fark
Anlamlı

P<0.05
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının bulundukları
okul bölgesi değiĢkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda grup ortalamaları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur (P=.000; P<0.05). Farklılığın
hangi bölgeler arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Mann Whitney testi
sonuçlarına göre; Ġskele bölgesindeki öğrencilerin Siber Zorbalık davranıĢ düzeylerinin
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(709.34), LefkoĢa (569.97), Girne (661.12), Gazimağusa (564.54) ve Güzelyurt
(590.10) bölgesindeki öğrencilere göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek
olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 21 incelendiğinde Ġskele bölgesindeki yüksek siber
zorbalık oranı dıĢında LefkoĢa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgeleri arasında
istatistiksel anlamda herhangi bir farklılığın olmadığı görülmektedir.
Siber zorbalık ortalamasının diğer bölgelere oranla yüksek olduğu Ġskele
bölgesindeki öğrenciler için bu durumu bölgedeki sosyal aktivite tesislerinin yetersiz
oluĢu ve bu nedenle gençlerin yeni arayıĢlara girerek siber zorbalık davranıĢlarına
yönelmeleri Ģeklinde yorumlayabiliriz. Benzer Ģekilde Gürcan (2010), çalıĢmasında
bu konuyla ilgili genç bireylerin eğlence anlayıĢlarındaki yenilik ve heyecan
arayıĢlarının internetin olumsuz sonuçlarını tetiklediğini belirtmiĢtir.

4.12. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin GörüĢlerinin Haftalık
Ġnternet Kullanım Süresi DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık
davranıĢlarına iliĢkin görüĢleri haftalık internet kullanım süresine göre anlamlı
farklılık göstermektemidir ?” sorusuna yanıt aramak için yapılan betimleyici
istatistikler ve varyans analiz sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 21. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin Haftalık Ġnternet
Kullanım Süresi DeğiĢkenine iliĢkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
KullanımSüresi

N

SS

4 Saatten az

1,15

295

0,248

4 ile 12 saat arası

1,13

376

0,235

13 ile 27 saat arası

1,16

251

0,281

28 saatten fazla

1,40

284

0,665
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Tablo 22. Öğrencilerin Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin Haftalık Ġnternet
Kullanım Süresi DeğiĢkenine Göre ANOVA Analiz Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar Ġçi
Toplam

Kareler
Toplamı
15,506
202,529
218,035

Kareler
Ortalaması
3
5,169
1202
,168
1205

df

F
30,675

P
,000

Açıklama
Fark
Anlamlı

P<0.05
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının haftalık
internette geçirdikleri süre değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda
grup ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur [F(31202)=30.657;

P<0.05]. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak amacıyla

yapılan Tukey HSD testi sonuçlarına göre; haftalık internet kullanım süresi 28
saatten fazla ( =1.40, SS=0.665) olan öğrencilerin siber zorbalık düzeyleri, 13 ile 27
saat arası ( =1.16, SS=0.281), 4 ile 12 saat arası ( =1.13, SS=0.235) ve 4 saatten az
( =1.15, SS=0.248) internet kullanan öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğu
tespit edilmiĢtir. Tablo 23‟de görüldüğü gibi öğrencilerin haftalık internet kullanım
süresinin artması ile siber zorbalık davranıĢ oranlarının ciddi bir artıĢ gösterdiği
görülmektedir.
ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında literatür incelendiğinde
benzer çalıĢmalar ile örtüĢtüğü görülmektedir. Peker ve Eroğlu (2010) yapmıĢ olduğu
araĢtırma sonucunda günlük 3 saat ve üzerinde internette vakit geçiren kiĢilerin siber
zorbalık davranıĢlarına daha yatkın olduklarını belirtmiĢtir. Benzer Ģekilde Kınay
(2012), lise öğrencileri üzerinde yaptığı araĢtırmasında günlük internet kullanım
süresi 1 saatten az olan öğrencilerde zorbalık davranıĢlarının görülmediğini
belirtmĢtir. Aynı Ģekilde Özdemir ve Akar (2011)‟da çalıĢması sonucunda günlük 5
saat ve üzeri internet kullanan öğrencilerin daha az internet kullanan öğrencilere göre
daha fazla siber zorbalık davranıĢlarında bulunduğunu belirtmiĢtir. Bu benzer
çalıĢmaların yanı sıra farklı sonuçlar bulan araĢtırmalar da mevcuttur. ÇalıĢgan
(2013), araĢtırmasında siber zorbalık davranıĢları sergileyen öğrencilerin haftalık
internet kullanım sürelerine göre farklılık göstermediklerini belirtmiĢtir.
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4.13. Öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanımları ve Siber Zorbalık
DavranıĢları Arasındaki Yordayıcılığın Ġncelenmesi
AraĢtırmanın alt amaçlarından olan “KKTC‟deki MEB‟na bağlı ortaöğretim
ve mesleki ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin problemli internet
kullanımı ile haftalık internet kullanım süreleri siber zorbalık davranıĢlarının anlamlı
bir yordayıcısımıdır ?” sorusuna yanıt aramak için yapılan çoklu doğrusal Regresyon
analiz sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 23. Problemli Ġnternet Kullanımı ile Haftalık Ġnternet Kullanım Sürelerinin
Siber Zorbalık DavranıĢlarını Yordamasına ĠliĢkin Çoklu Doğrusal Regresyon Analiz
Sonuçları
Yordayıcı DeğiĢken
Sabit
Problemli Ġnternet Kullanımı
Haftalık Ġnternet Kullanım Süresi
R=0,505
F(2-1203) =206.218
P<0.05

Standart
β
Hata B
1,752
,048
-,269
,015 -,505
,163
,010 ,434
2
R =0,255
P=0.000
B

T

P

36,734 ,000
-18,334 ,000
15,754 ,000

Açıklama
Fark
Anlamlı

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin problemli internet kullanımı ile haftalık
internet kullanım sürelerinin siber zorbalık davranıĢlarını yordamasına iliĢkin yapılan
çoklu doğrusal regresyon analiz sonuçları istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur
[F(2-1203)=206.218; P<0.05]. Tablo 25 incelendiğinde görülebileceği gibi problemli
internet kullanımı ve haftalık internet kullanım süresinin siber zorbalık
davranıĢlarının yaklaĢık %25.5‟ini açıkladığı tespit edilmiĢtir (R2=0.255). Bununla
beraber öğrencilerin problemli internet kullanımı ve siber zorbalık düzeyi arasında
negatif bir iliĢki vardır(β=-0.505) ve bu iliĢki istatistiksel açıdan anlamlıdır(T=18.334, P=0.000). Nitekim öğrencilerin haftalık internet kullanım süresi ve siber
zorbalık düzeyi arasında pozitif bir iliĢki olduğu gözlemlenmiĢtir(β=0.434) ve bu
iliĢki istatistiksel açıdan anlamlıdır(T=15.754, P=0.000). Elde edilen bu bulgular
ıĢığında siber zorbalık davranıĢları açıklanırken haftalık internet kullanım süresinin
önemli bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Bununla beraber problemli internet
kullanımı ile siber zorbalık davranıĢlarının birbirlerinin yordayıcısı olmadığı, aksine
biri artıĢ gösterirken diğerinin azaldığı gözlemlenmiĢtir. Bu bulgular öğrencilerin
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problemli internet kullanımı ile siber zorbalık davranıĢlarını en aza indirmek için
yapılan programlarda kullanılabilecek bir bulgudur.
Literatür incelendiğinde benzer Ģekilde Cicioğlu (2014)‟nun meslek lisesinde
eğitim-öğretim hayatına devam eden 563 öğrenci üzerinde yapmıĢ olduğu araĢtırması
sonucunda problemli internet kullanımı ve internette geçirilen sürenin, siber zorbalık
davranıĢlarının %13.8‟ini açıkladığını tespit etmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda problemli
internet kullanımı ve internette geçirilen sürenin, siber zorbalık davranıĢlarını
yordadığı görülmüĢtür. Benzer biçimde Jung vd. (2014), yaĢları 11 ile 14 arasında
olan 4531 öğrenci üzerinde yürütmüĢ oldukları çalıĢma sonucunda problemli internet
kullanımı ve siber zorbalık davranıĢları arasında pozitif bir iliĢk tespit etmiĢlerdir.
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BÖLÜM V

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu bölümde “KKTC MEB genel ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim bağlı
olan okullarda öğrenim gören öğrencilerin Problemli Ġnternet Kullanım durumları ve
Siber Zorbalık DavranıĢlarına ĠliĢkin GörüĢleri”ne iliĢkin olarak 1206 öğrenciye
uygulanan ölçeklerden elde edilen veri analizlerinin bulgularına ait araĢtırma
sonuçları verilmiĢtir.

5.1. Sonuç ve TartıĢma
5.1.1. AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin problemli internet kullanım
düzeylerinin cinsiyet değiĢkenine yönelik sonuçları
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin cinsiyet değiĢkenine göre
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Erkek öğrencilerin problemli internet
kullanımlarının

kız

öğrencilere

göre

anlamlı

derecede

yüksek

olduğu

gözlemlenmiĢtir. Erkek öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin kız
öğrencilere göre anlamlı Ģekilde yüksek olmasının sebeplerinden birisi olan online
oyunların yanında internetin cinsellik amacı ile kullanılması da bu bulguyu destekler
niteliktedir. Benzer Ģekilde IĢık (2007), Gazi Üniversitesinde 563 öğrenci ile yaptığı
çalıĢma sonucunda erkeklerin interneti daha çok cinsellik amacı ile kullandığını
belirtmiĢtir. Bir baĢka çalıĢmada Gürcan (2010), 114 meslek lisesi öğrencisi üzerinde
yürüttüğü araĢtırması sonucunda erkek öğrencilerin problemli internet kullanımının,
kız öğrencilere göre ciddi Ģekilde yüksek olduğunu saptamıĢtır. Bununla birlikte
problemli internet kullanım düzeyinin cinsiyet değiĢkenine göre farklılık
göstermediğine iliĢkin bulgularda mevcuttur. Ceyhan (2010) 464 üniversite öğrencisi
üzerinde yürüttüğü çalıĢması sonucunda, araĢtırma kapsamındaki öğrencilerin
problemli internet kullanım düzeylerinin cinsiyet değiĢkeni bakımından anlamlı bir
farklılık göstermediğini tespit etmiĢtir.
Sonuç olarak erkek öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin kız
öğrencilere göre anlamlı bir derecede yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durumu
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erkek öğrencilerin bilgisayar oyunlarına daha düĢkün olmaları ve internete internet
kafeler gibi farklı ortamlardan ulaĢmada kız öğrencilere göre daha rahat olmaları
Ģeklinde yorumlayabiliriz. Bu sonuç neticesinde erkek öğrencilerin kız öğrencilere
nazaran daha fazla risk altında olduğu düĢünülerek, önleyici çalıĢmaların erkek
öğrenciler açısından öncelikli olarak ele alınmasının önemli olduğu düĢünülmelidir.

5.1.2. AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin problemli internet kullanım
düzeylerinin okul türü değiĢkenine yönelik sonuçları
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin okul türü değiĢkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak KKTC genelindeki
MEB‟na bağlı olan okullarda öğrenim gören öğrencilerin okul türü fark etmeksizin
problemli internet kullanım düzeylerinin yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir. Literatür
incelendiğinde elde edilen sonuçlar benzer çalıĢmalarla tutarlılık göstermektedir.
Özer (2013), 385 lise öğrencisi üzerinde yürüttüğü çalıĢması sonucunda problemli
internet

kullanım

düzeyinin okul

değiĢkenine

göre anlamlı

bir farklılık

göstermediğini belirtmiĢtir. Benzer Ģekilde Türkoğlu (2013), 540 lise öğrencisi
üzerinde yürüttüğü çalıĢma sonucunda öğrencilerin problemli internet kullanım
düzeylerinin okul türü değiĢkenine göre anlamlı farklılık göstermediğini tespit
etmiĢtir. Nitekim benzer çalıĢmalar olduğu gibi farklı sonuçlar elde eden
çalıĢmalarda mevcuttur. Ceyhan (2011), 307 lise öğrencisi üzerinde yürüttüğü
araĢtırması sonucunda problemli internet kullanım düzeyinin okul türü değiĢkenine
göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini belirtmiĢtir. Meslek lisesinde öğrenim gören
öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin normal liselerde öğrenim gören
öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu saptamıĢtır.
Bu sonuç neticesinde milli eğitim bakanlığı genel orta öğretim dairesi ve
mesleki orta öğretim dairesine bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin problemli
internet kullanımına yönelik hazırlanacak olan önleyici çalıĢmaların okul türü
farketmeksizin ele alınmasının önemli olduğu düĢünülmektedir.
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5.1.3. AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin problemli internet kullanım
düzeylerinin sınıf değiĢkenine yönelik sonuçları
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin sınıf değiĢkenine göre anlamlı
bir farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak KKTC genelindeki MEB‟na
bağlı olan okullarda öğrenim gören öğrencilerin sınıf farketmeksizin problemli
internet

kullanım

düzeylerinin

yüksek

olduğu

gözlemlenmiĢtir.

Literatür

incelendiğinde elde edilen sonuçlar benzer çalıĢmalarla tutarlılık göstermektedir.
Gürcan (2010), 710 lise öğrencisi üzerinde yürütmüĢ olduğu çalıĢma sonucunda
öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin sınıf değiĢkenine göre anlamlı
düzeyde farklılaĢmadığını belirtmiĢtir. Benzer bir Ģekilde Ceyhan ve Ceyhan (2007),
2076 öğrenci üzerinde yürüttükleri çalıĢmaları sonucunda öğrencilerin problemli
internet kullanım düzeylerinin sınıf değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermediğini belirtmiĢlerdir. Nitekim benzer çalıĢmalar olduğu gibi farklı sonuçlar
elde eden çalıĢmalarda mevcuttur. Sevindik (2011), 1723 öğrenci üzerinde yürüttüğü
araĢtırması sonucunda öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin sınıf
değiĢkene göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini belirtmiĢtir. Bu durumu öğrencilerin
sınıf düzeyinin yükselmesi ile problemli internet kullanımının artıĢ gösterdiğini
Ģeklinde yorumlamıĢtır.
Bu sonuç neticesinde milli eğitim bakanlığı genel orta öğretim dairesi ve
mesleki orta öğretim dairesine bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin problemli
internet kullanımına yönelik hazırlanacak olan önleyici çalıĢmaların sınıf düzeyi
farketmeksizin ele alınmasının önemli olduğu düĢünülmektedir.

5.1.4. AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin problemli internet kullanım
düzeylerinin okul bölgesi değiĢkenine yönelik sonuçları
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin okul bölgesi değiĢkenine göre
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Ġskele bölgesindeki okullarda öğrenim
gören öğrencilerin problemli internet kullanım oranları diğer bölgelerde (LefkoĢa,
Girne, Mağusa, Güzelyurt) öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı derecede düĢük
olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu durumun önemli sebeplerinden biri olarak bölgedeki
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internet sağlayıcı firmaların yetersiz oluĢu ve bölgesel olarak Ģehirden uzaklaĢmanın
problemli internet kullanımı ile negatif yönde bir iliĢkisi olduğu düĢünülmektedir.
Literatür incelendiğinde problemli internet kullanım düzeyine yönelik okul bölgesi
değiĢkenine göre inceleme yapılan herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu
bakımdan elde edilen bulguları karĢılaĢtırmada kullanılabilecek herhangi bir
araĢtırma sonucu bulunmamaktadır.
Bu sonuç neticesinde milli eğitim bakanlığı genel orta öğretim dairesi ve
mesleki orta öğretim dairesine bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin problemli
internet kullanım oranlarının genel olarak yüksek olduğu, bununla beraber iskele
bölgesindeki öğrencilerin problemli internet kullanım oranlarının diğer bölgelere
göre anlamlı bir Ģekilde düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Elde edilen bu bulgular
ıĢığında öğrencilerin problemli internet kullanımına yönelik hazırlanacak olan
önleyici çalıĢmaların okul bölgesi farketmeksizin ele alınmasının önemli olduğu
düĢünülmektedir.

5.1.5. AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin problemli internet kullanım
düzeylerinin haftalık internet kullanım süresi değiĢkenine yönelik sonuçları
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin, haftalık internet kullanım
süresi değiĢkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma
kapsamındaki öğrencilerin internet kullanım süreleri arttıkça problemli internet
kullanımı ve alt boyutlarının istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde artıĢ gösterdiği
görülmektedir (Tablo 4.21). Literatür incelendiğinde elde edilen sonuçlar benzer
çalıĢmalarla tutarlılık göstermektedir. ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulguları
destekler nitelikte olan Odacı ve Kalkan (2010)‟ın 493 öğrenci üzerinde yürüttükleri
çalıĢmaları sonucunda, internet kullanım süresinin problemli internet kullanımını
yordadığını saptamıĢlardır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin internet kullanımının
artmasıyla problemli internet kullanım düzeyinin anlamlı derecede artıĢ gösterdiğini
belirtmiĢlerdir. Benzer Ģekilde Günüç (2009), 754 ortaöğretim kademesindeki
öğrenci üzerinde yürüttüğü araĢtırması sonucunda internet kullanım süresinin
artmasıyla problemli internet kullanım düzeyinin de artıĢ gösterdiğini tespit etmiĢtir.
Yapılan lireratür taraması sonucunda internet kullanım süresinin, problemli internet
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kullanımına istatistiksel anlamda etki etmediğini tespit eden herhangi bir çalıĢmaya
rastlanmamıĢtır. Elde edilen bu bulguların ıĢığında internet kullanım süresinin
problemli internet kullanımına doğrudan etki eden önemli bir yordayıcı olduğu
söylenebilir.

5.1.6. AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının
cinsiyet değiĢkenine yönelik sonuçları
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı farklılık
gösterdiği tespit edilmiĢtir. Erkek öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının kız
öğrencilere göre anlamlı Ģekilde yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu durumun
önemli sebeplerinden biri olarak KKTC genelinde MEB‟na bağlı olan okullarda
öğrenim gören erkek öğrencilerin internet kullanım sürelerinin kız öğrencilere göre
anlamlı derecede yüksek oluĢu gösterilebilir. Bununla beraber erkek öğrencilerin
internet kafe gibi mekanları kız öğrencilere göre daha sık kullanmaları, interneti
online oyunlar ve cinsellik amacıyla kullandıkları da bu sebepler arasında
gösterilebilir. Literatür incelendiğinde elde edilen sonuçlar benzer çalıĢmalarla
tutarlılık göstermektedir. Serin (2012), çalıĢması sonucunda erkek öğrencilerin siber
zorbalık davranıĢlarının ve siber mağdur olma durumlarının kız öğrencilere göre
ciddi anlamda yüksek olduğunu belirtmiĢtir. Benzer Ģekilde Calvete, Orue, Estévez,
Villardón ve Padilla (2010), ispanya‟da 12-17 yaĢlarındaki 1431 öğrenci üzerinde
yürüttükleri araĢtırma sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla
siber zorbalık davranıĢlarında bulunduklarını ve %44,1‟inin en az bir defa siber
zorbalık yaptıklarını tespit etmiĢlerdir. Nitekim benzer çalıĢmalar olduğu gibi farklı
sonuçlar elde eden çalıĢmalarda mevcuttur. Peker (2013), Sakarya ilinde Anadolu
lisesi öğrencileri üzerinde yürüttüğü araĢtırması sonucunda siber zorbalık
davranıĢlarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini
belirtmiĢtir.
Bu sonuç için olası nedenler erkeklerin geliĢimsel görevlerinden biri olan
içten iliĢkiler kurmada zorluk yaĢaması ve bu yüzden yüz yüze iletiĢim yerine
interneti tercih ederek internetteyken duygu ve düĢüncelerini daha iyi ifade ettiğini
düĢünmesi olabilir (Ceyhan, 2008). Ayrıca erkeklerin teknolojiye daha çok ilgi
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duymasının, online oyunlara kız öğrencilere göre daha düĢkün olmalarının ve
internet kafe gibi farklı ortamlara daha rahat girmelerinin siber zorbalık
davranıĢlarını yordayabileceği düĢünülmelidir. Bu sonuç neticesinde erkek
öğrencilerin kız öğrencilere nazaran daha fazla risk altında olduğu düĢünülerek,
önleyici çalıĢmaların erkek öğrenciler açısından öncelikli olarak ele alınmasının
önemli olduğu düĢünülmelidir.

5.1.7.

AraĢtırma

kapsamındaki

öğrencilerin

siber

zorbalık

davranıĢlarının okul türü değiĢkenine yönelik sonuçları
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının okul türü değiĢkenine göre anlamlı bir
farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak KKTC genelindeki MEB‟na
bağlı olan okullarda öğrenim gören öğrencilerin okul türü fark etmeksizin siber
zorbalık

davranıĢlarının

düĢük

seviyede

olduğu

gözlemlenmiĢtir.

Literatür

incelendiğinde elde edilen sonuçlar benzer çalıĢmalarla tutarlılık göstermektedir.
Erdur-Baker ve KavĢut (2007), farklı okul türlerinden ve yaĢlarda ortaöğretim
kademesindeki öğrenci üzerinde yürüttüğü araĢtırması sonucunda siber zorbalık ve
mağduriyetiyle ilgili okul türü değiĢkeninin anlamlı bir iliĢkisinin olmadığını tespit
etmiĢtir. Nitekim benzer çalıĢmalar olduğu gibi farklı sonuçlar elde eden
çalıĢmalarda mevcuttur. Horzum ve Ayas (2011) yapmıĢ oldukları çalıĢma
sonucunda Anadolu liselerinde ve özel liselerde öğrenim gören öğrencilerin diğer
liselerde öğrenim gören öğrencilere göre siber zorbalık davranıĢlarının anlamlı
derecede yüksek olduğunu belirtmiĢlerdir.
Bu sonuç neticesinde milli eğitim bakanlığı genel orta öğretim dairesi ve
mesleki orta öğretim dairesine bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin siber
zorbalık davranıĢlarına yönelik hazırlanacak olan önleyici çalıĢmaların okul türü
farketmeksizin ele alınmasının önemli olduğu düĢünülmektedir.
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5.1.8.

AraĢtırma

kapsamındaki

öğrencilerin

siber

zorbalık

davranıĢlarının sınıf değiĢkenine yönelik sonuçları
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının sınıf değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermediği tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak KKTC genelindeki MEB‟na bağlı olan
okullarda

öğrenim

gören

öğrencilerin

sınıf

farketmeksizin

siber

zorbalık

davranıĢlarının düĢük seviyede olduğu gözlemlenmiĢtir. Literatür incelendiğinde elde
edilen sonuçlar benzer çalıĢmalarla tutarlılık göstermektedir. Özdemir ve Akar
(2011), 336 öğrenci üzerinde yürüttükleri araĢtırmaları sonucunda öğrencilerin siber
zorbalık davranıĢlarının sınıf değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini
belirtmiĢlerdir. Nitekim benzer çalıĢmalar olduğu gibi farklı sonuçlar elde eden
çalıĢmalarda mevcuttur. Fırat ve Ayran (2016), 6.625 öğrenci üzerinde yürüttükleri
araĢtırma sonucunda öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının sınıf değiĢkenine
göre anlamlı farklılık gösterdiğini saptamıĢtır. Öğrencilerin sınıf kademesinin artması
ile siber zorbalık davranıĢlarının görülme sıklığının da artıĢ gösterdiğini belirtmiĢtir.
Bu sonuç neticesinde milli eğitim bakanlığı genel orta öğretim dairesi ve
mesleki orta öğretim dairesine bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin siber
zorbalık davranıĢlarına yönelik hazırlanacak olan önleyici çalıĢmaların sınıf düzeyi
farketmeksizin ele alınmasının önemli olduğu düĢünülmektedir.

5.1.9. AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının
okul bölgesi değiĢkenine yönelik sonuçları
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının okul bölgesi değiĢkenine göre anlamlı
farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Ġskele bölgesindeki okullarda öğrenim gören
öğrencilerin siber zorbalık oranları diğer bölgelerde (LefkoĢa, Girne, Mağusa,
Güzelyurt) öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğu
gözlemlenmiĢtir. Bu durumun önemli sebeplerinden biri olarak, bölgedeki sosyal
aktivite tesislerinin yetersiz olması ve bu nedenle öğrencilerin eğlenmek amacıyla
yeni arayıĢlara yöneltip siber zorbalığın tetiklendiği düĢünülmektedir. Literatür
incelendiğinde siber zorbalık düzeyine yönelik okul bölgesi değiĢkenine göre
inceleme yapılan herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu bakımdan elde edilen
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bulguları

karĢılaĢtırmada

kullanılabilecek

herhangi

bir

araĢtırma

sonucu

bulunmamaktadır.
Bu sonuç neticesinde milli eğitim bakanlığı genel orta öğretim dairesi ve
mesleki orta öğretim dairesine bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin siber
zorbalık oranlarının genel olarak düĢük olduğu, bununla beraber iskele bölgesindeki
öğrencilerin siber zorbalık oranlarının diğer bölgelere göre anlamlı bir Ģekilde
yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Elde edilen bu bulgular ıĢığında öğrencilerin siber
zorbalık davranıĢlarına yönelik hazırlanacak olan önleyici çalıĢmaların iskele
bölgesindeki öğrenciler açısından öncelikli olarak ele alınmasının önemli olduğu
düĢünülmelidir.

5.1.10.

AraĢtırma

kapsamındaki

öğrencilerin

siber

zorbalık

davranıĢlarının haftalık internet kullanım süresi değiĢkenine yönelik sonuçları
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin siber zorbalık davranıĢlarının, haftalık internet kullanım süresi
değiĢkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin internet kullanım süreleri arttıkça siber zorbalık davranıĢlarının
istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde artıĢ gösterdiği görülmektedir (Tablo 4.22).
Literatür incelendiğinde elde edilen sonuçlar benzer çalıĢmalarla tutarlılık
göstermektedir. ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulguları destekler nitelikte olan
Peker (2015)‟in 400 ortaöğretim kademesindeki öğrenci üzerinde yürüttüğü
araĢtırması sonucunda internet kullanım süresinin artmasıyla siber zorbalık
davranıĢlarının da artıĢ gösterdiğini saptamıĢtır. Benzer Ģekilde Arıcak (2008), 269
öğrenci üzerinde yürüttüğü çalıĢması sonucunda internette geçirilen sürenin siber
zorbalık davranıĢlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğunu belirtmiĢtir. Nitekim benzer
çalıĢmalar olduğu gibi farklı sonuçlar elde eden çalıĢmalarda mevcuttur. ÇalıĢgan
(2013) tarafından yapılan çalıĢma sonucunda haftalık internet kullanım süresi
değiĢkeninin siber zorbalık davranıĢlarının görülmesinde anlamlı bir yordayıcı
olmadığını saptamıĢtır. ÇalıĢması sonucunda öğrencilerin sergiledikleri siber
zorbalık davranıĢlarının haftalık internet kullanma saatlerine göre anlamlı bir
farklılık göstermediğini belirtmiĢtir.
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5.1.11.

AraĢtırma

kullanımları ile haftalık

kapsamındaki

öğrencilerin

problemli

internet kullanım sürelerinin

internet

siber zorbalık

davranıĢlarını yordamasına iliĢkin sonuçlar
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında çalıĢma kapsamındaki
öğrencilerin problemli internet kullanımları ve haftalık internet kullanım sürelerinin
siber zorbalık davranıĢlarının yaklaĢık %25.5‟ini açıkladığı tespit edilmiĢtir. Elde
edilen bu sonuca göre siber zorbalık davranıĢları açıklanırken problemli internet
kullanımının ve internette geçirilen sürenin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.
Literatür incelendiğinde elde edilen sonuçlar benzer çalıĢmalarla tutarlılık
göstermektedir. Cicioğlu (2014), 563 öğrenci üzerinde yürüttüğü araĢtırması
sonucunda öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerinin ve haftalık internet
kullanım sürelerinin, siber zorbalık davranıĢlarının yaklaĢık %13.8‟lik kısmını
açıkladığını belirtmiĢtir. Benzer Ģekilde Türkoğlu (2013), 540 ortaöğretim öğrencisi
üzerinde yürüttüğü araĢtırması sonucunda siber zorbalık davranıĢlarının problemli
internet kullanımı ve internet kullanım süresi ile iliĢkili olduğunu belirtmiĢtir. Sonuç
olarak öğrencilerin üzerinde yapılan araĢtırmalar ve bu çalıĢmada elde edilen
bulgular ıĢığında internette geçirilen süre ile problemli internet kullanımının siber
zorbalık davranıĢlarını yordadığı tespit edilmiĢtir. Elde edilen bulgular ıĢığında
öğrencilerin aĢırı internet kullanımlarının onları problemli internet kullanımına
ittiğini, dolayısıyla da beraberinde siber zorbalık davranıĢlarına yönlendirdiği
söylenebilir.
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5.2. Öneriler
Bu bölümde araĢtırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler geliĢtirilmiĢtir.

Milli Eğitim Bakanlığına Yönelik Öneriler:


MEB orta öğretim ve mesleki ortaöğretim dairesine bağlı olan okullarda
öğrencilere yönelik problemli internet kullanımı ve siber zorbalık
davranıĢlarına yönelik seminerler düzenlenebilir.



Problemli internet kullanımı ve siber zorbalık davranıĢlarına iliĢkin risk
altında olan öğrencileri belirlemeye yönelik çalıĢmalar yapılabilir.
Belirlenen öğrencilere yönelik grup rehberliği ve bireysel görüĢmeler
düzenlenebilir.



Özellikle erkek öğrencilere yönelik bireylerin hangi internet ortamında
problemli internet kullandıklarının ve ne düzeyde siber zorba olduklarının
farkındalığını arttırıcı etkinlikler yapılabilir.



Öğrencileri sanal ortamdan uzaklaĢtırmak amacıyla gerçek hayatta
sosyalleĢebilmelerini sağlayacak grup çalıĢmaları, spor etkinlikleri,
tiyatro gibi sosyal aktiviteler organize edilebilir.



Okullardaki bilgisayar derslerinde, temel bilgilerin yanı sıra nitelikli ve
amaca yönelik internet kullanım davranıĢlarının önemini vurgulayan
içeriklere yer verilmesinin problemli internet kullanmı ve siber zorbalık
davranıĢlarının önlenmesinde yardımı olacaktır.



AraĢtırma ortaokul, lise ve meslek liselerinde yürütülmüĢtür. Ġlkokul
öğrencilerine yönelik önleyici çalıĢmaların ve bilgilendirici seminerlerin
gerçekleĢtirilmesi geleceğe yönelik daha sağlıklı internet kullanan
öğrencilerin yetiĢmesi açısından önemlidir.



Lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirli aralıklarla problemli internet
kullanımını ve siber zorbalık davranıĢlarını saptamaya yönelik taramalar
yapılmalıdır.



Veliler ve öğretmenlere yönelik zararlı internet yazılımları konusunda
bilgilendirmeye yönelik seminer ve eğitim çalıĢmaları düzenlenebilir.



Problemli

internet

kullanımı

ve

siber

zorbalık

davranıĢlarının

önlenmesine yönelik eğitim çalıĢmalarını özellikle bu alanda eğitim almıĢ
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kiĢilerin yönetmesi daha yararlı olacaktır. Bu nedenle BÖTE alanındaki
öğretim görevlileri tarafından okullardaki rehberlik öğretmenlerine
problemli internet kullanımı ve siber zorbalık davranıĢlarını önlemeye
yönelik hizmet içi eğitimler verilebilir.

Arastırmacılara Öneriler:


Bu araĢtırmada incelenen demografik değiĢkenler dıĢında daha farklı
değiĢkenlere yönelik yeni araĢtırmalar literatürdeki sınırlı sayıdaki
verilerin geliĢtirilmesine katkı sağlayacaktır.



AraĢtırmada kullanılan veriler ortaokul, lise ve meslek lisesinde öğrenim
gören öğrencileri kapsamaktadır. Ġlkokul ve üniversite öğrencilerine
yönelik araĢtırmaların yapılabilir.



Okullardaki bilgisayar derslerinin problemli internet kullanımı ve siber
zorbalığa

yönelik

öğrencilere

yeterli

bilinçlendirmeyi

sağlayıp

sağlamadığına yönelik çalıĢmalar yapılabilir.


Ġnternetin sağlıklı ve yararlı kullanılabilmesine yönelik ortaöğretim
kademesindeki

öğrencileri

sosyalleĢmeye

yönlendirici

alternatif

etkinlikler içeren eğitim programları ve sosyal aktiviteler düzenlenerek
öğrenciler bilinçlendirilebilir.

Ebeveynlere Öneriler:


Çocuk ve ergenlerin sosyal, duygusal, zihinsel ve cinsel geliĢimlerini
olumsuz yönde etkileyecek internet sitelerinden korunmak için önleyici
filtre programlar kullanılmalıdır.



Velilere yönelik internetin doğru ve etkili kullanımı konusunda
çocuklarıyla ilgili seminer düzenlenebilir.
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EKLER
EK 1: KiĢisel Bilgi Formu

KiĢisel Bilgi Formu
1.Cinsiyetiniz:

( ) Kız

( ) Erkek

2. YaĢınız: ……...........
3.Okulunuz : …….............................................
4.Okulunuzun bulunduğu ilçe:
( ) LefkoĢa

( ) Girne

( ) Gazimağusa

( ) Güzelyurt ( ) Ġskele

5. Sınıfınız: ….............................................…...
6. Ġnternete bağlanmak için kullandığınız yöntem:
( ) ADSL

( ) 3G ( ) Wireless

( ) Modem

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) : ……..

7. Ġnternete nereden eriĢim sağlıyorsunuz? (Birden fazla seçeneği iĢaretleyebilirsiniz.)
( ) KiĢisel bilgisayarımdam ( ) Okulumdan

( ) Ġnternet kafeden

( ) Cep telefonumdan ( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) : …….......................
8. Ġnternet eriĢimini hangi cihazlar aracılığı ile sağlıyorsunuz? (Birden fazla seçeneği
iĢaretleyebilirsiniz.)
( ) Tablet

( ) PDA

( ) PC

( ) Laptop

9. Haftalık Ġnternet kullanma süreniz kaç saattir?
( ) 4 saatten az

( ) 4 ile 12 saat arası ( ) 13 ile 27 saat arası

( ) 28 saatten fazla
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EK 2: Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği
Değerli Öğrenciler,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki orta öğretim ve mesleki teknik
öğretim dairesine bağlı bulunan okullarda öğrenim gören öğrenciler için oluĢturulan
“Öğrencilerin Problemli İnternet Kullanım Ölçeği” isimli anketi size en yakın olan
seçeneği iĢaretleyerek cevaplamanız beklenmektedir.
Bu anket, bireylerin internet kullanım davranıĢlarını betimlemek için hazırlanmıĢtır.
Sizden istenen, internet kullanırken genellikle gösterdiğiniz davranıĢları dikkate alarak,
aĢağıdaki ifadelerden her birinin size uygunluk derecesini belirlemenizdir.
Bu amaçla, ilk önce her bir ifadeyi okuyunuz ve daha sonra her bir ifadenin karĢısındaki
“TamamenUygun”, “OldukçaUygun”, “BirazUygun” “NadirenUygun”, ve
“HiçUygunDeğil” seçeneklerinden kendi durumunuza uygun olan bir seçeneği
belirleyiniz. Bu seçeneği belirledikten sonra o seçeneğe ait parantezin içerisine çarpı (X)
iĢareti koyunuz.
Lütfen hiçbir maddeyi boĢ bırakmayınız. Yanıtlarken kendi internet kullanım
davranıĢlarınızı olduğu gibi yansıtmanız, sonuçların daha sağlıklı değerlendirilmesine
katkıda bulunacaktır. Anket sonuçları sadece araĢtırma raporu için kullanılacaktır.
Yanıtlarınız ile bu bilimsel araĢtırmaya katıldığınız için teĢekkürler.

Celil Nazım Yılmaz
Yard. Doç. Dr. ERĠNÇ ERÇAĞ

Tamamen Oldukça Biraz Nadiren Hiç uygun
uygun

uygun

uygun uygun

değil

Bölüm 1. Aşırı Kullanım
1. İnternet bağlantımı kesmeye her karar verdiğimde
kendi kendime “birkaç dakika daha” diyorum…....

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2. İnternette geçirdiğim zaman çoğunlukla
uyku süremi azaltıyor…………………………..…

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3. Çok istememe rağmen interneti uzun süre
kullanmaktan bir türlü vazgeçemiyorum..………..

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

4. İnternete gerekmedikçe girmekten kaçınıyorum.…

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

5. Planladığımın dışında fazladan bir dakika bile
interneti kullanmıyorum…..………………….....
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6. İnternet kullanırken zamanın nasıl geçtiğini
hiç anlayamıyorum………………………………

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

8. İnternete giremediğim zaman, internette olmayı
düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum…….….…

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

9. İnternette, kontrol benden çıkıyor………………..

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

10. İnternet yüzünden yemek yemeyi unuttuğum
zamanlar oluyor………………………….……….

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

11. İnternette daha fazla vakit geçirmek için
günlük işlerimi ihmal ediyorum………………….

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

12. Sosyal aktiviteler için para harcamaktansa
internete erişmek için harcamayı tercih ediyorum

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

13. Sürekli ziyaret ettiğim internet sitelerini
bir gün dahi girememeye tahammül edemiyorum..

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

14. İnternet kullandığım süre boyunca
her şeyi unutuyorum…………………………..….

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

15. Yapmam gereken işler çoğaldıkça,
internet kullanma isteğim de o ölçüde artıyor…....

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

16. İnternet, yapmam gerekenleri ertelemek için
vazgeçilmez bir araçtır……………………..…..…

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

17. İnternet kullanımım, benim için önemli kişilerle
olan ilişkilerimde problem yaşamama neden oluyor

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

18. İnternet kullanırken başkalarının
beni meşgul etmesine öfkeleniyorum…………….

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

19. İnterneti kullanmasam bile sürekli aklımda ……..

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

20. İnternette çok fazla zaman geçirdiğim için
başarım düşüyor………………………………….

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

21. İnternet kullanmayı bırakamadığım için
randevularıma veya derslerime geç kalıyorum…...

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22. Sabahları uyandığımda bir an önce
internete bağlanmak istiyorum…………………...

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

23. İnternet beni kendisine esir ediyor…………….…

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Bölüm 2. İnternetin Olumsuz Sonuçları
7. Tekrar internete girene kadar kendimi huysuz,
karamsar, rahatsız ve huzursuz hissediyorum..…..
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Bölüm 3. Sosyal Fayda/Rahatlık
24. İnternette kendimi çok özgür hissediyorum……...

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

25. İnternette bağlantı kurduğum insanlara kendimi
daha iyi anlatıyorum……………………………...

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

en iyi yer internettir……………………………..

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

27. Birisi internette ne yaptığımı sorduğunda
savunmacı ve gizleyici oluyorum………………..

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

28. İnternet ortamında genellikle kendimi huzurlu
hissediyorum…………………………………..…

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

29. İnternet yoluyla iletişim kurmayı,
yüz yüze iletişim kurmaya tercih ediyorum……....

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

30. Yalnızlığımı internetle paylaşıyorum………….….

(

)

(

)

(

)

(

) (

)

31. İnternet ortamında elde ettiğim saygıyı günlük
yaşamımda bulamıyorum………………………...

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

32. İnternette, diğer ortamlara göre daha kolay
ilişki kuruyorum …………………………………..

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

33. İnternette ismimi gizlemek beni daha özgür kılıyor

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

26. Problemlerimden bunaldığımda sığındığım
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EK 3: Siber Zorbalık Ölçeği
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

Ġnternette baĢkasının adını kullanarak e-mail hesabı
(Yahoo, Gmail, Mynet vb.) açarım
Facebook, Twitter gibi sitelerde baĢkalarının adını gizlice
kullanarak hesap açarım.
Ġnternette arkadaĢlarımın ya da baĢka kiĢilerin kiĢisel
bilgilerini kullanırım.
Ġnternette baĢka kiĢilere virüslü mesaj (e-mail)
gönderirim.
ArkadaĢlarımın Ģifrelerini onların haberi olmadan
internette kullanırım.
Ġnternette arkadaĢlarımın Ģifrelerini kullanarak gizlice email (MSN, Yahoo, Gmail, Mynet gibi) adreslerine
girmeye çalıĢırım.
Ġnternette arkadaĢlarımın Ģifrelerini kullanarak gizlice
onların oyunlarına girmeye çalıĢırım.
Ġnternette baĢka kiĢilere onları tehdit eden mesajlar
gönderirim.
Ġnternette baĢka kiĢilere ya da arkadaĢlarıma onların
hoĢlanmayacağı mesajlar gönderirim.
Ġnternette baĢka kiĢilerin ya da arkadaĢlarımın
fotoğraflarını izinlerini almadan farklı sitelerde
yayınlarım.
Ġnternette baĢka kiĢilerin ya da arkadaĢlarımın
fotoğraflarını onların iznini almadan mesaj (e-mail) ile
diğer kiĢilere gönderirim.
Ġnternette baĢka kiĢilerle ya da arkadaĢlarımla ilgili
onların hoĢlanmayacağı haberler yayınlarım.
Ġnternette baĢka kiĢilerle ya da arkadaĢlarımla ilgili gerçek
olmayan söylentiler yayarım.
Ġnternette baĢka kiĢilere ya da arkadaĢlarıma hakaret eden
mesajlar gönderirim.
Ġnternette baĢka kiĢilerle ya da arkadaĢlarımla alay
ederim.
Ġnternette arkadaĢlarıma ya da baĢkalarına
hoĢlanmayacakları kötü isim ya da lakap takarım.
Bir insanın yüzüne asla söyleyemeyeceğim Ģeyleri
internette ya da cep telefonunda rahatlıkla söylerim.
Cep telefonundan baĢka kiĢilere onları tehdit eden
mesajlar gönderirim.
Cep telefonundan baĢka kiĢilerin fotoğraflarını onların
iznini almadan diğer kiĢilere gönderirim.

Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman

Bazen

Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman

Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman

Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman

Bazen

Çoğu
Zaman
Bazen Çoğu
Zaman
Bazen Çoğu
Zaman
Bazen Çoğu
Zaman

Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman

Bazen
Bazen
Bazen
Bazen
Bazen

Hiçbir Bazen Çoğu
Her
Zaman
Zaman Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman
Hiçbir
Zaman

Bazen
Bazen
Bazen
Bazen
Bazen
Bazen
Bazen
Bazen

Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman
Çoğu
Zaman

Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman
Her
Zaman
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20 Cep telefonundan baĢka kiĢilere onların hoĢlanmayacağı
Hiçbir Bazen Çoğu
Her
mesajlar gönderirim.
Zaman
Zaman Zaman
21 Cep telefonunu kullanarak baĢka kiĢilerle ilgili gerçek
Hiçbir Bazen Çoğu
Her
olmayan söylentiler yayarım.
Zaman
Zaman Zaman
22 Cep telefonundan baĢka kiĢilere hakaret eden mesajlar Hiçbir Bazen Çoğu
Her
gönderirim.
Zaman
Zaman Zaman
23 Cep telefonunu kullanarak baĢka kiĢilerle alay ederim.
Hiçbir Bazen Çoğu
Her
Zaman
Zaman Zaman
24 Telefonla baĢkalarını arayarak onları rahatsız ederim.
Hiçbir Bazen Çoğu
Her
Zaman
Zaman Zaman
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EK 4: Problemli Ġnternet Kullanım Ölçek Ġzni

88

EK 5: Siber Zorbalık Durum Ölçek Ġzni

89

EK 6: Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Anket Uygulama Ġzni
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EK 7: Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Anket Ġzni
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