
Akran Zorbalığını Önlemede Okul Hemşiresinin Rolü 
 

Sevda ARSLAN*, Sevim SAVAŞER**   

ÖZET 

Zorbalık tüm insanları; yaşına, cinsiyetine, etnik kökenine, dini inancına veya sosyoekonomik 
durumuna bağlı olmaksızın, her ortamda, bir veya birden çok zamanda etkileyebilen ve dünyanın her 
yerinde yaygın olarak görülen bir sorundur. Tüm dünya ülkelerini ilgilendiren zorbalığın okullarda 
yaygınlaşması çocukların ve gençlerin fiziksel ve psikososyal sağlığını tehdit etmektedir. Zorbalığın 
öğrenciler için ciddi bir travma olduğu, etkileri okul dönemi ile sınırlı kalmayıp yaşam boyu 
sürdüğünden toplum sağlığını da olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Akran zorbalığı öğrenciler 
yanında aileleri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini de olumsuz etkiler. Bu nedenle zorbalık, okulda 
görevli hekim, okul hemşiresi, psikolog gibi sağlık profesyonellerinin ilgilenmesi gereken bir konudur. 
Bu makalede okulda akran zorbalığını önlemede okul hemşiresinin rolü üzerinde durulmuştur. 
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ABSTRACT 
Role Of School Nurse in Peer Bullying Prevention 

 

Bullying is a common problem that affects people all over the world  regardless of age, gender, the 
ethnic origin, religious beliefs or the socio-economic status one or more time.  All world countries 
concerning with school bullying that becomes widespread and threatens the children and young 
peoples’ physical and psychosocial health. It is also considered that the bullying is a serious trauma 
that is not limited with the school period but also has lifetime affects on the community health. This 
impacts also affects the families of the children, the teachers and the school administrators. Therefore 
bullying is an issue which must be paid attention by the health professional such as doctors, school 
nurses and psychologist. This study had a focus on the role of school nurse in peer bullying prevention 
programmes and tries to highlight this role.  
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Akran Zorbalığına Genel Bakış 

Zorbalık; bilinçli bir şekilde başkalarına sözel saldırı, fiziksel taciz veya baskı yoluyla zarar verme 
davranışıdır. Zorbalıkla genellikle iş yeri ve okul gibi ortamlarda karşılaşılır. Zorbalıkta; saldırganlığa, 
hakaret edici davranışlara ve gücün kötüye kullanımına sık rastlanır (Olweus 1994).   

Akran zorbalığı tanımlanacak olursa; kışkırtma unsuru olmaksızın aralarında fiziksel ya da psikolojik 
açıdan güç eşitsizliği olan çocuklardan güçlünün, karşı tarafa bilerek ve isteyerek, niyetli,  kasıtlı, 
sistemli bir biçimde belli zaman aralıkları ile uyguladığı, zorbalığa maruz kalan öğrenciye korku, 
endişe veya zarar vermeyi amaçlayan fiziksel, sözel, psikolojik saldırıyı kapsar (Akgün 2005; Baldry 
ve Farington 2000; Hughes 2005; Klomek Marrocco,  Kleinman, Schonfeld ve Gould 2007).   

Zorbaca davranışlar; sözlü, fiziksel veya ilişkisel olabilir. Sözlü zorbalık; isim takmak, alay etmek, 
karşıdaki insanın onurunu zedelemek, küçük düşürmek, iğnelemek, hakaret etmek, tehdit etmek, 
fiziksel zorbalık; vurmak, yumruklamak, tekmelemek, tırmalamak, çelme takmak, tükürmek, ilişkisel 
zorbalık ise; görmezden gelmek, dışlamak, yok saymak, yabancılaştırmak, uygunsuz hareketler  
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yapmak, dedikodu yapmak, düşmanca bakışlar sergilemek, kişisel eşyalarını saklamak veya bunlara 
zarar vermek şeklindedir (Hughes 2005). Zorbalık etkisiyle kişi kendisini tehdit altında, aşağılanmış, 
yaralanmış ve kafası karışmış hissedebilir ve sonucunda özgüveni azalır, stres oluşabilir (Ando ve 
Asakura 2005). 

Okulda zorbalığa maruz kalan öğrencilerde, kısa dönemde ciddi fiziksel ve duygusal örselenme 
oluşması ile okula devamsızlık, okul kurallarına uymama, sosyal ilişkilerde azalma, depresyona 
eğilim, intihar girişimi gibi sorunlar yanında uzun dönemde, öğrencilerin kişilik yapısı üzerine 
olumsuz etkileri sonucunda benlik saygılarında düşme,  akran ilişkilerinde zayıflama ve depresyon 
düzeyinde artma görülmektedir (Ando ve Asakura 2005; Skybo 2005). Zorbalık, tüm ulusları 
ilgilendiren bir sorun olduğundan 1970’li yıllardan günümüze farklı ülke ve kültürlerde incelenmiştir. 
Farklı kültürlerde zorbalık prevalansında da farklılıklar vardır, prevalansın %8 (Nansel, Craig, 
Overpeck, Saluja ve Ruan 2004)  ile %70 (Berger 2007) arasında değiştiği belirlenmiştir.  

Türkiye’de akran zorbalığı ile ilgili araştırma sonuçları diğer ülkelerdeki araştırma sonuçlarıyla 
benzerlik göstermektedir. Pişkin (2006) okula giden her 3 öğrenciden birinin zorbalığa maruz 
kaldığını, Kapcı (2004) ilköğretim 4. ve 5. sınıfına devam eden öğrencilerin % 40'ının en azından bir 
kere fiziksel, sözel, duygusal ya da cinsel akran zorbalığı ile karşılaştığını, Uludağlı ve Uçanok (2005) 
çalışma grubunun yaklaşık yarısının son bir yıl içinde en az bir kez fiziksel kavgada bulunduğunu, 
öğrencilerin % 9,3’ünün kurban, % 7,6’sının zorba ve % 6,4’ünün zorba/kurban olduğunu 
belirlemiştir. 

Zorbalığın, zorbalık olayına karışanların, bu tür davranışlara hedef olanların ve bu tür davranışları 
izleyenlerin üzerinde uzun süreli olumsuz etkisi söz konusudur.  Zorbalık yaşam döngüsü içinde 
bireyin işlediği bir suç olarak değerlendirilebilir. Erken yaşlarda saldırganlık olarak kendini gösteren 
zorbalık sonraki dönemde, silah taşıma tecavüz, soygunculuk ve gasp gibi çok ciddi suçlara öncülük 
edebilir (Hughes 2005). Olweus (1994) yaptığı çalışmada, ilkokul döneminde dört ya da daha fazla 
zorbalık olayına karışmış çocukların yetişkin olduklarında suça eğilimlerinin fazla olduğunu, 
zorbalıkta bulunan erkeklerin 24 yaşına geldiklerinde %60’ının en az bir kez yasal suç işlediklerini, 
%35-40’ının iki ve ya üç kez yasal bir suça karıştıklarını saptamıştır. Zorbalarda; erken yaşlarda sigara 
ve içki, özel ve kamu mallarına zarar verme ve kötü arkadaş gruplarına dahil olma, düşük akademik 
başarı, okul devamsızlığı ile yeteneklerinin ve zihinsel kapasitelerinin altında işlerde çalışma söz 
konusu olabilir (Hughes 2005). Zorbalığın kırık, incinme, yaralanma, morluk gibi fiziksel etkileri çok 
açık gözlemlenebilir, psikolojik etkileri ise uzun dönmede ruh sağlığında bozulma olarak kendini 
gösterir (Forero, McLellan, Rissel ve Bauman 1999).  

 Zorbalık davranışının öğrenciler üzerindeki etkileri öğrencilerin zorbalığa maruz kalma sıklığındaki 
artışa bağlıdır. Bu nedenle adolesanların zamanının büyük bölümünü geçirdiği okullarda akranları ile 
olan sağlıklı etkileşimleri önem kazanır (Klomek ve ark. 2007).  

Okulda zorbalığın nedenleri ve düzeyi, ülke, toplum ve ailedeki zorbalığın nedenleri ve düzeyleri ile 
paralellik gösterir ve hatta onların yansımaları olduğu kabul edilir. Bu etkileşimde, sosyo-ekonomik 
şartların, sosyal yapıdaki değişikliklerin, gelenek ve değerlerin, yasaların ve kuralların rolü olduğu 
düşünülmektedir. Geçmişten günümüze erkeklerin kadınlar üzerinde, zenginlerin fakirler üzerinde, 
güçlülerin zayıflar üzerinde, ebeveynlerin şiddet ve tehdit yoluyla çocuklar üzerinde kontrol sağladığı 
bilinen bir gerçektir. Benzer şekilde okul ortamında da yetişkinlerin veya güçlü çocukların diğer 
çocuklar üzerinde şiddete ve tehdide dayalı kontrol mekanizmaları kurabildiği sıklıkla gözlenmektedir. 
Zorbalık davranışı gösteren çocukların sıklıkla şiddeti benimsedikleri, diğerleri üzerinde baskın 
olmayı istedikleri, kurbanlarla çok az empati kurdukları, akranlarına olduğu kadar öğretmenlerine ve 
ebeveynlerine karşı da saldırgan davranışlarda bulundukları bildirilmektedir (Olweus 1994; Baldry ve 
Farrington 2000). Zorbalar, akranlarına zorbaca davranışları gösterdiklerinde kurbanların bu durumu 
hak ettiğine inanırlar (Smith ve Shu 2000). Espelage ve Holt (2003) derinlemesine görüşme yöntemini 
kullanarak yaptığı çalışmada neden zorbalık yapıyorsunuz sorusuna öğrencilerden, eğlenmek için, 
havalı ve popüler görünmek için, kurbandan hoşlanmadıkları için, dikkat çekmek için, kendini 
diğerlerinden daha güçlü ve üstün hissetmek istedikleri için şeklinde cevaplar almıştır. Öğrencilerin  
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bazıları ise zorbalığa maruz kalan çocukların fiziksel görünümlerinin (çok şişman, çok zayıf, gözlüklü, 
modaya uygun giyinmeme) buna neden olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. Zorbalık 
davranışında bulunan çocukların kendileri için tehdit oluşturmayacaklarını ve kendilerine daha çok 
menfaat sağlayabileceklerini düşündükleri çocuklar üzerinde zorbalık davranışını tekrarladıkları 
saptanmıştır(Craig 1998). Hemen hemen tüm kurbanların sosyal ilişkilerinin zayıf olduğu, bir grubun 
üyesi olmayı ret ettikleri, birkaç iyi arkadaşlarının olduğu ya da hiç arkadaşı olmadığı, genelde yalnız 
oldukları ve savunmasız olmalarının daha fazla zorbalığa maruz kalmalarına neden olduğu, arkadaşları 
arasında olumsuz algılanmaktan korktukları ve akran grupları içinde kendilerini ifade edemedikleri 
bildirilmektedir ( Salmivalli, Kaukiainen, Kaistaniemi ve Lagerspetz 1999; Hughes 2005; Ahmed ve 
Braithwaite 2006). Bu çocukların ailelerinde aşırı koruyucu anne baba tutumları vardır. Aileye aşırı 
bağımlıdırlar. Bu grupta yer alan çocuklar anne babalarının beklentilerini karşılayamayacaklarına 
inanırlar.  

Okullar zorbalığın adresi olmak yerine; çocuklara, ailelere ve topluma bilgi edinme, yapıcı yollarla 
sorun çözme, sağlıklı iletişim kurma ve tartışma becerilerinin kazandırıldığı kurumlar olmalıdırlar 
(Farrer 2006).  

Çocuklar ve gençler; okul dışında, okula gidip gelirken, okul bahçelerinde, oyun alanlarında ve otobüs 
duraklarında da zorbalıkla karşılaşabilirler. Bunun yanı sıra, son yıllarda bilgi teknolojilerindeki 
gelişmelere paralel olarak cep telefonu, msn, chat odalarında online yapılan siber zorbalık da 
yaygınlaşmaktadır (Farrer 2006). 

Akran Zorbalığını Önlemede Okul Hemşiresinin Rolü 
Zorbalık, öğrencilerin fiziksel ve psikososyal sağlığını etkilediğinden tüm sağlık profesyonellerinin 
ilgilenmesi gereken bir konudur. Okulda diğer çalışanlara göre okul hemşireleri ile öğrenciler arasında 
daha yakın bir ilişki vardır. Bu durumun doğal sonucu olarak okulda görülen zorbalık olaylarında, 
olayın çözüme en yakın kişi okul hemşiresidir. Okul hemşiresinin olayın çözüme en yakın kişi 
görülme nedeni olarak disiplin kurulunda görev almaması da gösterilmektedir. Ayrıca zorbalık 
olayında öğrencilerin oluşabilecek yaralanma, kanama, incinme gibi nedenlerle okul revirlerine sık 
başvurması okul hemşiresinin zorba ve kurbanları belirlemesine yardımcı olur. Okul hemşireleri yalnız 
zorbalığın açık formlarını tanımlamaz aynı zamanda gizli, görünmeyen ilişkisel zorbalık gibi türlerini 
de saptayabilirler. Öğrenciler zorbalık olayı ile karşılaştıklarında (zorba ya da kurban) ilk 
başvuracakları yetişkin okul hemşireleri olduğundan okul hemşirelerine zorbalığın erken tanınmasında 
ve olumsuz sonuçlarının tedavisinde önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle hemşirelik, zorbalık 
olaylarının oluşmasını önler ve oluşma sürecinde bakımın koordinasyonunu sağlar, zorbalığın kurban 
ve zorba üzerindeki etkilerini değerlendirir, bakımını planlar ve koordine eder (Muscari 2003) 

Akran zorbalığında okul hemşiresinin rolleri (Raskauskas ve Stoltz 2004; Muscari 2003) aşağıda 
verilmiştir: 

• Okul çalışanları ve öğrencilere zorbalık hakkında (zorbalığın nedenleri, olumsuz etkileri ve 
önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler)  eğitim verir, 

• Okulda zorbalık ile ilgili araştırma yapar, 

• Öğrencilerin, okul içindeki davranışları, aileleri açısından riskli olanları ve öğrencilere ait zorbalığı 
hazırlayıcı faktörleri (gözlüklü, çok şişman ya da zayıf olma vb.) göz önünde bulundurarak riskli 
grupları belirler, 

• Zorbalık olayı meydana geldiğinde raporlanan ya da şüphelenilen bütün bilgileri değerlendirir, 

• Kurbanları bilir, psikososyal olarak destekler, fiziksel yaralanmalarda tedaviyi yönetir ve 
gerektiğinde yardım eder, 

• Kurbanların sağlığını değerlendirir, sorun alanlarını belirler. Bunlar, görünen fiziksel semptomlar 
olabildiği gibi, görünmeyen duygusal ve sosyal sorunlar da olabilir.  
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• Baş ağrısı, uyku bozuklukları, karın ağrısı gibi psikosomatik şikayetler, vurma, çarpma, yaralanma 
gibi fiziksel şikayetler nedeni ile okul revirine sık başvuran öğrencilerin sağlık sorunlarının 
çözümünde yer alır,  

• Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin duygularını aileleri ile paylaşmaları konusunda onları 
cesaretlendirir,  

• Zorbalığa maruz kalan öğrenciler arkadaş grupları içinde daha az bulunduklarından onların yeni 
arkadaşlık ilişkileri geliştirmeleri ya da var olan arkadaşlık ilişkilerini korumaları konusunda 
destek (izcilik kulüpleri, spor ya da sanat kulüplerine üye olmaları gibi) sağlayarak sosyal 
becerilerini geliştirmelerine, benlik saygılarını yükseltmelerine ve yeni arkadaşlar kazanmalarına 
yardımcı olur, 

• Öğrencilerin benlik saygısını yükseltici eğitim programları hazırlar, onlara etkili problem çözme 
yaklaşımlarını öğretir ve onların itaatkar olma yerine kendini ifade eden, asertif bireyler olmasına 
yardım eder, 

• Öğrencilerden zorbalıkla ilgili raporlar alır, 

• Zorbalığa karışmayan, güvendiği öğrencilerle işbirliği yaparak (akran grup gücü oluşturarak) 
onların zorbalık olayına uygun tepki vermelerini sağlar, 

• Okul çalışanları ve öğrenciler için güvenli bir çevrenin oluşturulmasını destekler,  

• Zorbalık olaylarında “suça hayır” yaklaşımını kullanarak okulda zorbalığın azaltılması ile ilgili 
politikaların oluşturulmasına ve olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardım eder. Örneğin okul 
disiplin kurallarının suçsuz bir okul ortamını oluşturacak şekilde düzenlenmesine yardım eder, 
zorbalıktan zarar gören ya da zorbalığı uygulayan öğrencilerin iyileştirilme ve rehabilitasyon 
süreçlerine katılır. 

Zorbalığın önlenmesinde en önemli adım, profesyonel olarak hazırlanmış programlar doğrultusunda 
uygulanan girişimler ve sosyal beceri eğitimleridir (Muscari 2003). Fawcet, Analysis and evaluation of 
contemporary nursing knowledge: nursing models and theories adlı kitabında hemşire kuramcılardan 
Betty Neuman’nın öğrencilerin zorba/kurban olması halinde sorunun öğrenci sistemleri yaklaşımı ile 
ele alındığında önleme, koruma, iyileştirme ve rehabilitasyon aşamalarının her birinde oluşan stresin 
önlenebileceğini belirtmektedir (Fawcet 2000).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak okullarda gerekli zorbalığı önleme programları uygulandığında; suçtan uzak, barış dolu 
bir okul ortamının oluşması kaçınılmazdır. Okulda zorbalık, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını 
olumsuz etkilediğinden okul sağlığı hemşirelerine okuldaki diğer çalışanlarla birlikte zorbalığı önleme 
programının oluşturulması ve uygulanmasında aktif bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu da 
ülkemizde çok etkin olmayan okul sağlığı hemşireliğinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. 
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