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PANDEMİ SÜRECİNDE MOBBİNGİN SİBER MOBBİNGE 

DÖNÜŞMESİ VE ETKİLERİ* 

Funda DOĞAN** 

                                         

ÖZ 

Mobbingin olumsuz etkileri iyi bilinmektedir. Olumsuz davranışlara 

teknolojinin aracılık ettiği siber mobbing olarak adlandırılan ve hayatımıza 

pandemi süreci ile birlikte çok daha etkin bir şekilde girmiş konsept hakkında 

ise daha az şey bilinmektedir. Pandemi ile birlikte çalışanlar ofiste tam 

zamanlı çalışmıyor olsalar da, çalışan ilişkileri hala devam etmektedir. Bu, 

İK departmanlarını uzaktan çalışma modelini benimsemeye teşvik etmiştir. 

Sanal/Uzaktan çalışma, işletmelerin mümkün olduğu kadar normal bir şekilde 

devam etmelerini sağlarken, bu yeni çalışma modelinin bazı çalışanların 

kendilerini daha izole hissetmelerine ve bazılarının zihinsel sağlıklarıyla 

baş etme mücadelesine yol açması doğaldır. İşin ve eğitimin evden sanal 

iletişim araçları üzerinden yapılmaya başlaması ile birlikte mobbing 

kavramı da siber mobbinge dönüşmüştür. Bu çalışmada, pandemi 

sürecinde yaşanan bu mobbing dönüşümünün etkileri irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, pandemi süreci, siber mobbing. 
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TRANSFORMATION OF MOBBING TO CYBER MOBBING 

AND ITS EFFECTS IN THE PANDEMIC PROCESS 

ABSTRACT 

 
The negative effects of mobbing are well known. Less is known about 

the concept called cyber mobbing, where negative behaviors are mediated by 

technology, and which has entered our lives much more effectively with the 

pandemic process. Even though those who work with the pandemic are not 

working full time in the office, employee relations still continue. This has 

encouraged HR departments to adopt the remote workig model. While 

Virtual/Remote work allows businesses to continue as normally as possible, 

it is natural that this new work model will leave some employees feeling more 

isolated and others struggling to cope with their mental health. With the 

beginning of work from home and distant education via virtual communication 

tools, the conceptof mobbing has turned into cyber mobbing. In this study, the 

effects of this mobbing transformation experienced during the pandemic 

process will be examined. 

Keywords: Mobbing, pandemic process, cyber-mobbing. 
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1.GİRİŞ 

Mobbingin hedef kiĢiler, bu Ģahit olan kiĢiler ve kuruluĢlar üzerinde 

ciddi olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Hedef kiĢiler ve buna tanık 

olanlar stres,  kaygı  ve kötü fiziksel ve zihinsel sağlıksal durumlarla 

karĢılaĢmakta (1) ve  bu  etkiler zamanla devam  etmektedir.  Mobbing  

davranıĢı  hastalık,  damgalanma, mağduriyet veya itibarın zedelenmesi 

nedeniyle çalıĢma hayatından  dıĢlanma riskini hedefler (2). Failler iĢveren 

kaynaklarını kullandığı ve iĢ dıĢı faaliyetlere zaman harcadığı için 

kuruluĢlar düĢük çalıĢan üretkenliği yaĢar ve hedef kiĢiler ve buna Ģahit 

olanlar daha  az verimli çalıĢır,  daha fazla izin alır, kuruluĢa daha  az 

bağlı hisseder. Mobbingin yol açtığı ciddi sorunlara rağmen, kuruluĢlar 

bununla baĢa çıkmakta zorlanmaktadır. Politikalar, kurallar ve yönergeler 

gerekli olmakla birlikte, bunlar nadiren yeterlidir: iyi rol modeller, etkili  

insan  kaynakları sistemleri, kararlı liderlik ve iyi bir iĢyeri kültürü de bu 

karmaĢık  psikososyal sorunla mücadele için gereklidir. 

ÇalıĢma hayatının yanısıra, eğitimin de pandemi sürecinde uzaktan 

eğitim Ģeklinde devam etmesi ile birlikte okullard a görülen yaĢıtlar  arası  

yaĢanan mobbing davranıĢları da siber mobbinge dönüĢmüĢtür. Hem 

kurban hem de saldırgan olarak mobbinge karıĢan gençlerin depresyon 

(3), kaygı (4) ve intihar düĢünceleri ve davranıĢları yaĢama olasılıkları, 

buna maruz kalmayan akranlarına göre daha yüksektir. Siber mobbing, 

intihar düĢüncesiyle yüz yüze akran mağduriyetine göre daha güçlü bir 
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iliĢkiye  sahiptir  (5).  Mobbingin  olumsuz etkileri, istismar durduktan 

sonra bile devam eder ve yetiĢkinlikte çok  çeĢitli fiziksel, zihinsel ve 

ekonomik zorluklarla bağlantılıdır. Bu çalıĢmada mobbing ve siber 

mobbing, bir  kiĢinin sürekli  olarak bir veya daha fazla kiĢiden olumsuz 

eylemlere maruz  kaldığını hissettiği ve bu eylemlere karĢı kendini 

savunmanın zor olduğu bir durum  olarak  tanımlanmıĢtır.  Bu olumsuz 

eylemler fiziksel (örneğin, dürtme) veya fiziksel olmayan (örneğin sözlü 

taciz) olabilir. Tek seferlik bir olay mobbing olarak tanımlanmaz (6). Bu 

tanımın hem geleneksel yüz yüze mobbing, hem de siber mobbing olarak 

bilinen çevrimiçi gerçekleĢtirilen olumsuz eylemleri içermektedir. 

Mobbing, sıklıkla stresli ve kötü organize edilmiĢ çalıĢma ve yaĢama 

koĢullarıyla iliĢkilidir. ĠĢ güvensizliği, fazla iĢ yükü, rol çatıĢması ve rol 

belirsizliği, örgütsel değiĢim ve iĢte özerklik eksikliği gibi iĢ ile ilgili  

problemler  stres, belirsizlik ve mobbing için fırsatlar yaratabilmektedir  (7).  

ĠĢyeri  kültürü üretkenliği, performansı ve rekabeti refahtan daha fazla 

vurgulayan  bir  yapıya sahip olduğunda, kuruluĢlar  mobbing  davranıĢına  

göz  yumabilir  ve destekleyebilir bir yapıya bürünmektedir. Kapsamlı  

araĢtırmalar  mobbing  ile iliĢkili faktörleri tanımlamıĢ olsa da, siber 

mobbing ile iliĢkili  faktörler  hakkında çok daha az Ģey bilinmektedir. 

Eğitim bağlamında ise COVID-19 salgını, mobbing dinamiklerinin 

bağlamını kökten değiĢtirmiĢtir. Mart 2020'de dünya genelinde okullar 

kapanmaya  ve uzaktan eğitime geçmeye zorlandıkça, yüz yüze etkileĢimde 
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ani bir düĢüĢ ve dijital teknoloji kullanımında çarpıcı bir artıĢ olmuĢtur (8). 

Bu değiĢimle birlikte, siber mobbinge daha fazla maruz kalma potansiyeli de 

dahil olmak üzere, çocukların teknolojiye artan bağımlılığının sonuçları 

hakkında kamuoyu endiĢesi ortaya çıkmıĢtır (5). Gerçekten de, COVID-

19'dan önceki araĢtırmalar, daha yüksek internet kullanım sıklığının artan 

gençlik siber mobbing ve siber mağduriyet raporlarıyla iliĢkili olduğunu 

göstermiĢtir (10).  Bu nedenle, medya  kuruluĢları, yüz yüze mobbing 

azalırken, siber mobbingin muhtemelen artacağı yönündeki beklentilerini 

dile getirmiĢtir. Okulların geleneksel iĢleyiĢindeki bu bozulma, mobbing ve 

siber mobbing ile  yüz yüze  eğitim  arasındaki  iliĢkiyi  incelemek için bir 

fırsat sunmaktadır. 

Elektronik medyanın hem iĢyerinde hem dıĢarıda, hem de eğitimde 

kullanımı, teknolojinin iĢ ve iĢ dıĢı kullanımları na artan ilgiyle bağlantılı 

olarak hızla büyümektedir. Dünya Bankası'na yönelik kapsamlı çalıĢmalara 

dayanarak, teknolojinin aracılık ettiği mobbing davranıĢına artan bir ilgi 

vardır.  Siber mobbing, ―bir fail tarafından çevrimiçi veya kablosuz iletiĢim 

teknolojisi  ve cihazları aracılığıyla  baĢlatılan  uygunsuz,  istenmeyen  

sosyal  paylaĢım davranıĢları‖ olarak tanımlanmaktadır (11).  

Siber mobbing biçimleri arasında ―anonim, hileli, agresif, istenmeyen 

mesajlar, söylentiler yayma, e-posta hesaplarına girme, tehditler, taciz, 

saldırılar, istenmeyen telefon aramaları, kötü niyetli, taciz edici mesajlar‖ yer 

almaktadır (12). Siber mobbing, geleneksel mobbing davranıĢı ile önemli 

ortak unsurlara sahiptir. Tekrarlanır ve inciticidir, yoğun olabilir; bir güç 
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dengesizliği içerir ve güçsüzlük duygusu yaratır (13). Bu açıdan aralarındaki 

temel fark, siber mobbingde teknolojinin kullanılmasıdır. Bununla birlikte, 

Geleneksel mobbing davranıĢı ile paylaĢmadığı üç  özellik nedeniyle siber 

mobbingin diğer mobbing türlerinden farklı ve potansiyel olarak daha zararlı 

olduğu iddia edilmiĢtir ve bu 3 özellik anonimlik  potansiyeli, kamusallık ve 

eriĢimdir (13). 

2020 yılının Mart ayında baĢlayan Covid-19 pandemisi ile mücadele 

kapsamında alınan önlemlerden birisi iĢ hayatının evlerden sanal olarak 

devam ettirilmesi ve okulların uzaktan eğitime dönmesi olmuĢtur. Bu 

durumda çalıĢan bireyler ve eğitim gören öğrenciler neredeyse 2 sene 

boyunca yüzyüze ortamda bulunmamıĢ ve iĢlerini ve eğitimlerini internet 

üzerinden sürdürmüĢ lerdir. Bu durum, mobbing olarak bilinen ve yukarıda 

açıklanan davranıĢ Ģeklinin siber mobbing olarak evrilmesini de beraberinde 

getirmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, pandemi döneminde değiĢen mobbing 

anlayıĢı ve siber mobbingin etkilerinin tartıĢılması ve anlaĢılmasıdır. 

 

2. Mobbingin Siber Mobbinge   Dönüşmesi 

Siber mobbing, çevrimiçi olarak veya elektronik cihazların kullanımı 

yoluyla gerçekleĢen her türlü taciz veya zorbalıktır. Birçok farklı biçimde 

(sosyal medya platformları, metinler, uygulamalar ve e-postalar dahil) ortaya  

çıkabilir  ve uygunsuz resimler yayınlamak, rahatsız edici mesajlar veya 

tehditler göndermek veya kiĢisel bilgileri çevrimiçi olarak ifĢa etmekle tehdit 

etmek gibi davranıĢları içerebilir. Siber mobbing, çalıĢanların uzaktan 
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çalıĢırken hala üretken olmalarını sağlamak için iĢverenler tarafından 

üstlenilen yüksek izleme ve değerlendirme nedeniyle çalıĢanın taciz edildiğini 

hissedebileceği mikro  personel  yönetimi biçimini de alabilir (14).  

ĠĢverenler, çalıĢanların çalıĢmak için harcadıkları süreyi izliyor olabilir ve 

bununla bağlantılı olarak,  bir  yöneticinin  uzaktan  çalıĢmayla ilgili 

sorunlarla nasıl ilgilendiğini etkileyen cinsiyet, ırk ve yaĢ hakkında bilinçsiz 

önyargılar olabilir. 

ĠĢyerinde yapılan mobbing ile karĢılaĢtırıldığında, mobbing, 

iĢverenlerin araĢtırması için potansiyel olarak daha kolay olabilir. Siber 

mobbingin  doğası gereği, olumsuz yorumların  veya  tehditlerin iĢverenler  

tarafından görülebileceği bir tür iz bulunmaktadır. Bununla birlikte, siber 

mobbig genellikle iĢyeri tabanlı mobbingden daha incelikli bir biçim 

alabilmektedir. Bazı durumlarda, kiĢi siber mobbingin kurbanı  olduğunun  

farkında  bile  olmayabilir;  örneğin,  hakkında hiçbir Ģey bilmedikleri ve 

internette yayılan söylentilere konu olduklarında bu durum gerçekleĢmiĢ 

olmaktadır (10). 

Siber zorbalığı neyin oluĢturduğunu anlamak, çoğu insan hala evden 

çalıĢtığından ve iĢ arkadaĢları ile etkileĢimlerin çoğu çevrimiçi olarak 

gerçekleĢtiğinden, artık her zamankinden daha önemli bir hale gelmiĢtir. 

Teknolojinin siber mobbing için bir araç olarak kullanılması ve iĢ ve ev 

hayatının bulanıklaĢması, tacizin sadece mesai saatlerinde meydana 

gelmediği  ve  kiĢinin iĢten ayrılmasıyla tamamen bitmediği anlamına 

gelmektedir. 
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Ġnternetin artan kullanımı ve eriĢimi, dünya çapında anlık fikir 

alıĢveriĢi ve iletiĢim sağlamaktadır. Ġnternetin sonuçlarının çoğu olumlu 

olmasına rağmen (örneğin, çevrimiçi eğitim, çevrimiçi alıĢveriĢ, çevrimiçi 

bankacılık),  siber mobbing dahil olmak üzere birçok istenmeyen  olumsuz  

sonuç  ortaya  çıkmıĢtır. Çok sayıda anketin yakın zamanda gözden 

geçirilmesi, gençler arasında siber mobbing ve siber mağduriyetin yaygınlık 

oranlarının  önemsiz  olduğunu bulmuĢtur (15). YetiĢkin örnekleri için 

yaygınlık oranları daha az çalıĢılmıĢ olsa da, iĢyerinde yetiĢkinler arasında 

siber  mobbing  üzerine  yapılan  bazı araĢtırmalar, yaygınlık oranlarının da 

endiĢe verici olduğunu  ortaya  koymuĢtur (16). Siber mobbing, geleneksel 

mobbingden daha az sıklıkta meydana gelmesine (17) ve siber mobbing 

suçun geleneksel mobbing suçuyla yüksek oranda iliĢkili olmasına (18) 

rağmen, bu antisosyal davranıĢı tahmin etmede yer alan sayısız yordayıcıyı 

ve süreci daha iyi anlamak için hala haklılık payı vardır. Siber mobbing 

suçunun teorik belirleyicilerini daha iyi anlamak için ek çalıĢmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bu nedenle, mevcut araĢtırmanın odak noktası, toplumsal 

düzeydeki aksaklıklar yani, COVID-19 nedeniyle siber mobbingi teorik 

belirleyicilerinin değiĢip değiĢmediğini incelemektir. 

Barlett, siber mobbing suçunun öngörücülerini test eden ampirik 

çalıĢmalara rehberlik etmek için bir teoriye ihtiyaç duyulduğunu 

savunmuĢtur (19). Mantıklı Eylem Teorisi (20), Genel Gerilim Teorisi (21), 

Genel Saldırganlık Modeli (22) ve Sosyal Ekolojik Teori (23) siber  mobbing  

suçunu  tahmin  etmek  için kullanılmıĢtır. Ancak aynı modeller geleneksel 
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mobbingi tahmin etmek için de kullanılmıĢtır. Barlett'e göre, bu tür teorik 

uygulamanın neden sınırlı olduğuna iliĢkin argüman, siber ve geleneksel 

mobbing arasında vurgulanmayan farklılıklar olduğu ve bu farklılıkların 

siber zorbalığı net bir Ģekilde anlama ve uygun teoriler üretme yeteneğimizi 

ciddi Ģekilde sınırlayabileceğidir (24). Vandebosch ve Van Cleemput, bu iki 

zorbalık türü arasında  birkaç  temel  farklılık  olduğunu belirtmiĢtir (25). 

Birincisi, çevrimiçi dünyada fiziksel saldırganlık olasılığının tartıĢmalı 

olmasıdır. Ġkincisi, saldırgana yönelik anonimlik algıları, çevrimiçi dünyada 

muhtemelen kiĢiye göre daha yüksektir. Üçüncüsü, çevrimiçi dünyada 

gerekli olan mobbingin fiziksel olmayan doğası nedeniyle, kiĢinin fiziksel 

durumu önemsizdir. Son olarak, diğer risk davranıĢlarında olduğu gibi,  kilit  

bir  tahmin edici de eriĢimdir. UyuĢturucuya eriĢmeden uyuĢturucu 

bağımlısı olmak imkansızdır. Benzer Ģekilde, yeterli zamanı ve internete bağlı 

cihazlara eriĢimi olmayan birine siber mobbing yapmak neredeyse 

imkansızdır. 

 

3. Pandemi Döneminin Siber Mobbing Üzerindeki Etkileri 

COVID-19 pandemisinin siber mobbing davranıĢı üzerindeki 

etkisininin incelenmesi, çok yeni bir süreç olmasından ötürü yeterli 

araĢtırmacı tarafından yapılmamıĢtır. Siber mobbing, incelenmesi gereken 

önemli  bir  faktördür. ÇalıĢmada gözlemlenen siber mobbing değiĢikliklerine 

birçok değiĢiklik katkıda bulunabilir. Okul öncesi eğitimden lisans ve 

lisansüstü kurumlara kadar birçok okulun sınıflarını tamamen uzak bir 
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ortama taĢıması gibi ağır kısıtlamalar, muhtemelen strese neden olmuĢ, 

eskisinden  daha  fazla  çevrimiçi  zaman geçirilmiĢ, daha fazla izole edilmiĢ, 

ortak iĢ yerlerinden uzakta kalınmıĢ ve bu faktörlerin herhangi birinin 

birleĢimi (örneğin, çevrimiçi zaman ile izolasyon) de tecrübe edilmiĢtir. 

Pandemi öncesi ve sırasında siber mobbing davranıĢını inceleyen verileri 

karĢılaĢtırıldığında sonuçlar, (26) Siber mobbing modelinin dört bileĢeninden 

(anonimlik algıları, BI-MOB, siber mobbing tutumları ve siber mobbing 

davranıĢı) anonimlik algılarının önemli ölçüde değiĢtiğini ve pandemi 

döneminde derecelendirmelerin arttığını göstermektedir. Pandemi hala 

topluma zarar verdiğinden ve yapılan araĢtırmalara göre siber mobbing 

suçunu daha da kötüleĢtirebilecek yeni veya devam eden kısıtlamalar 

potansiyeli bulunduğundan dolayı konu ile ilgili çalıĢmaların geniĢletilmesi 

büyük önem arzetmektedir. 

Bulgular, siber zorbalık sıklığının ve süreçlerinin COVID-19 öncesi ve 

orta dönemleri arasında farklılık gösterdiğini öne sürmektedir (27, 28, 29). 

COVID-19 küresel salgınının  bir iĢlevi olarak siber  mobbing  suçunda 

farklılıklar  beklemek için en az iki temel neden olduğunu  söylemek  

mümkündür.  Ġlk  olarak, araĢtırmalar stres ve kaygının arttığını 

göstermiĢtir  ( 30).  Stres  ve  kaygı kendilerini davranıĢsal olarak sayısız 

Ģekilde gösterebilir ve araĢtırmalar, stres ile siber mobbing suçu arasında 

pozitif bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir (27). Ġkincisi, daha fazla eriĢim daha 

fazla riski de beraberinde  getirmektedir.  Bireyler, normalden daha fazla 

çevrimiçi zaman geçirmiĢler ve araĢtırmalar, Ġnternet kullanımının siber 



         
Meyad Akademi, Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2022 Sayfa:54-71 

 

 

Siber Mobbing 

 

64 
  

  

 

 

 

 

 

 

mobbing suçuyla pozitif yönde iliĢkili  olduğunu  göstermiĢtir (31). Mevcut  

araĢtırmalar, stresi veya çevrimiçi harcanan  zamanı ölçmese  de, bu tür 

değiĢkenler de açıklayıcı bir gerekçe sunmak için önemli değiĢkenlerdir. 

Yapılan alanyazın taramasından edinilen bulgular, temel ve uygulamalı siber 

mobbing uzantılarına sahiptir. Ġlk olarak, bu bulgular, siber mobbingin nasıl 

iĢlediğini yöneten teorik varsayımların  değiĢtirilebilir  göründüğünü 

göstermektedir. Siber mobbingin, toplumsal sorunlara (yani COVID-19) 

dayalı olarak değiĢen, pozitif olarak güçlendirilmiĢ öğrenmeyle yan yana 

gelen önceki deneyimlerin bir iĢlevi olduğunu savunulmaktadır (19,24). 

Uygulamalı bir perspektiften bakıldığında, bu bulgular, siber mobbing 

müdahale çabalarının, ani toplumsal değiĢimlerin siber mobbing davranıĢını 

nasıl etkileyebileceğini dikkate alması gerektiğini göstermektedir. 

ABD'deki çevrimiçi arama verilerini kullanarak yapılan bir 

araĢtırmada, COVID-19 salgını sırasında ülke çapında ilk yüz yüze mobbing 

ve siber mobbing önlemleri ile alakalı bir sonuç bulunmuĢtur (32). Sonuçlar, 

pandemiden etkilenen okul yıllarında hem yüz yüze mobbingin hem de siber 

mobbingin önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. Siber mobbingdeki 

azalma, pandemi sırasında gençler internette daha fazla zaman harcadıkça 

artacağı korkularının  aksine,  özellikle dikkat çekicidir. Bununla birlikte, 

her iki mobbing biçiminin de azalması, siber mobbingin yüz yüze olandan 

güçlü bir Ģekilde iliĢkili olduğuna   ve öncelikle farklı bir ortam aracılığıyla 

uygulanan yüz yüze mobbingi yansıttığına dair önceki kanıtlarla tutarlıdır 

(33). 
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Okulların uzaktan öğrenmeye geçiĢlerinin, her iki  mobbing  

biçimindeki  bu düĢüĢün büyük olasılıkla önemli bir açıklaması olduğu 

gösterilmektedir. Yine aynı araĢtırmanın sonuçlarına göre daha fazla okulun 

yüz  yüze  eğitime  yeniden baĢladığı alanlar, pandemi öncesi mobbing 

arama seviyelerine daha  fazla  geri dönüĢ yapmıĢtır (32). Bu sonuçlara 

dayanarak, yüz yüze  eğitime  tam  dönüĢün, okul yılı boyunca pandemi 

öncesi mobbing seviyelerine tam bir dönüĢe yol açmayacağını söylemek 

mümkündür. Bu, yüz  yüze bir  seçenek sunan  okullarda bile, tüm 

öğrencilerin bu seçeneği kullanmayı seçmemiĢ o lmasından kaynaklanabilir. 

Tamamen veya kısmen uzak kalanlar, çeĢitli Ģekillerde mobbinge maruz 

kalma konusunda uzaktan öğrenmenin görünür koruyucu etkilerinden 

yararlanmaya devam etmiĢ olabilir. Siber mobbing oranlarının  yaz  

aylarında normal düĢük yaz oranlarına göre arttığı bulgusu, pandemi 

sırasında siber zorbalıktaki genel düĢüĢün yüz yüze eğitimdeki azalmayla 

bağlantılı olduğunu da ortaya koymaktadır. Pandeminin öğrencilerin ruh 

sağlığına büyük ölçüde zarar vereceğine dair erken endiĢeler (34), bu tür 

önlemlerde tartıĢmasız küçük artıĢlar öneren sonraki verilerle kısmen ancak 

tam  olarak desteklenmemiĢtir (35). Hatta bazı anketler, ergenlerin önemsiz 

olmayan bir bölümünün, okulların kapanması sırasında ruh sağlıklarının 

iyileĢtiğini tanımladığını öne sürmektedir (36). Akranlardan zorla tecrit, 

mobbingin kurbanları ve hatta failleri olacak kiĢiler için faydalı mesafe, 

maske takma ve öğrencilerin  farklı  sınıflarda  birbirine  karıĢmasını 

azaltma giriĢimleri gibi halk sağlığı önlemleri, öğrencilerin baĢka türlü 
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deneyimleyebilecekleri etkileĢimlerin sayısını önemli ölçüde kısıtlamıĢ ve 

yetiĢkin gözetiminin miktarını artırmıĢtır. Bu tür önlemler, öğrencilerin öğle  

yemeği, teneffüs ve sınıflar arası hareket dahil olmak üzere büyük gruplar 

ha linde birbirleriyle geçirdikleri yapılandırılmamıĢ ve denetimsiz zaman 

miktarını büyük olasılıkla azaltmıĢtır. Bu tür yapılandırılmamıĢ zaman ve 

mekanlar, genellikle öğrencilerin kendilerini en az güvende hissettikleri ve 

mobbing ile karĢılaĢma olasılıklarının en yüksek olduğu  yerlerdir  (37).  

Pandeminin  kolektif  deneyimi, okul personelinin farkındalığını ve 

öğrencilerin sosyal-duygusal refahına karĢı duyarlılığını da artırmıĢ olabilir.  

Örneğin,  okul  personeli,  pandemi  sırasında kamu medyası tarafından 

vurgulanan, belirli mobbing biçimlerine daha kolay katılmıĢ ve bunlara 

değinmiĢ olabilir. Birlikte ele alındığında,  incelenen araĢtırmalar özellikle 

ABD’deki okulların mobbingin pandemi öncesi zamanların yüksek 

seviyelerine dönmesini engellemek için çıkarılacak yapıcı dersler 

bulabileceğini göstermektedir. 

 

SONUÇ 

Mobbing, daha az güçlü bir kiĢinin daha güçlü bir kiĢi tarafından 

tekrarlanan psikolojik veya fiziksel baskısı olarak tanımlanır (38). Çevrimiçi 

iletiĢimin yükseliĢiyle birlikte, mobbingin dinamikleri, fiziksel sınırların  

ötesine  geçerek ―siber mobbing‖ olarak adlandırılan dijital alana  

taĢınmıĢtır.  Siber  mobbing, coğrafi kısıtlamalara rağmen kullanıcıları hedef 

alan odaklı istismar yüz yüze olmaktan ileri aĢamalara geçtiğinden, giderek 



         
Meyad Akademi, Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2022 Sayfa:54-71 

 

 

Siber Mobbing 

 

67 
  

  

 

 

 

 

 

 

yaygınlaĢmıĢtır. Siber mobbing mağdurları, cep telefonları, video kameralar,  

e-postalar  ve  web  sayfaları  gibi çeĢitli kaynaklar aracılığıyla hedeflenebilir. 

Siber zorbalık, çevrimiçi istismar durduktan sonra bile mağdurların %32'si 

stres belirtileri ve mağdurların %38'i duygusal sıkıntı yaĢadığını bildirmiĢtir 

(39). Özellikle pandemi dönemi ile birlikte geleneksel mobbing anlayıĢının 

değiĢmesi ve  siber  mobbingin  önem  kazanması söz konusu olmuĢtur. Bu 

çalıĢmada araĢtırıldığı üzere, siber mobbing, özellikle pandemi döneminde, 

yetiĢkinler üzerinde çok daha büyük etkilere sahip olmuĢ ve etkisini 

arttırmıĢtır. Fakat bu durum, okul gibi alanlarda aktif hayat süren ergenler 

ve gençlerin uzaktan eğitime geçmesi ile birlikte yükselme yerine  bir azalma 

eğilimi göstermiĢtir. Sosyal hayattan uzaklaĢıp, alıĢkın olmadıkları  bir 

yaĢam  biçimine geçiĢ yapmak zorunda kalan ergen ve çocuklarda durumun 

tam tersi olması beklenirken, yapılan anket ve çalıĢmalar bu  ortamlardaki  

siber mobbing oranlarında düĢüĢ kaydetmiĢtir. Konu hakkında henüz  

Türkiye’de yapılmıĢ bir çalıĢma yoktur. Mobbing gibi bir kiĢinin psikolojisini 

önemli ölçüde etkileyen; ve hatta intihara teĢebbüse kadar gidebilen önemli 

bir konu ile alakalı çok daha fazla araĢtırma yapılması, bu durumun 

çözülmesi ve farklı çözüm yolları bulunabilmesi açısından büyük önem 

taĢımaktadır. 
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