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 Okul Çağında Akran İlişkileri 
 

 Sevgili Anne ve Babalar, 

 Okul yaşamının heyecanlı yönlerinden biri yeni arkadaşlıklar kurmaktır. Okul çağına gelen 

çocuklar ilgilerini aile merkezli aktivitelerden okul merkezli aktivitelere çevirirler. Çocuğun gelişen 

sosyal becerileri ve başkalarının duygularını anlama yeteneği dar bir akran grubu içerisinde 

arkadaşlıklar kurulmasını sağlar. Çocuklar bu dönemde herkes gibi olmaya çalışırken yavaş yavaş 

aileden koparlar. Yine de aile rutinleri ve ritüelleri çocuklara hala güvenlik, emniyet ve aile yakınlığı 

sağlamaya devam eder. Kısacası arkadaşlık ilişkileri çocuğun hayatında önemli bir yer tutar. Bu 

nedenle bu ayki bültenimizin konusunu “Okul çağında akran ilişkileri” olarak belirledik. 

 

 Öğrencilerimize ve siz velilerimize faydalı olması dileğiyle… 

 

 Eyüboğlu Eğitim Kurumları 

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

 Arkadaş İlişkilerinin Gelişime Katkısı  
 Her anne-baba çocuğunun arkadaşları olmasını, onlarla oynayıp zaman geçirmesini, kabul edilen 

bir çocuk olmasını ister. Çocukları, arkadaşları tarafından istenmediğinde, yalnız zaman geçirdiğinde, 

arkadaşlarına zarar verdiğinde endişelenir ve üzülür. Bazı koşullarda bu durumlar yaş ve gelişim 

özellikleri dikkate alındığında kabul edilebilir davranışlardır ve endişelenmeyi gerektirmez. Bazı 

durumlarda ise çocuğunuzun davranışlarını doğru tahlil etmek gerekir. Çünkü çocuğunuzun sıklıkla 

reddedildiğini görüyorsanız desteğe ihtiyacı olduğu düşünülebilir. 

 

 Akran ilişkileri çocuğun gelişiminde büyük rol oynar. Olumlu becerilerin gelişmesi ve istenmeyen 

davranışların önlenmesinde, arkadaşlık ilişkileri çocuğun yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bazen 

ailelerin kazandırmakta zorlandığı bir davranışı çocuk, akran etkisi ile çok daha kısa sürede kazanabilir. 

Okullarda istenmeyen birçok davranış arkadaş ilişkileri yoluyla önlenebilir, değiştirilebilir.  

 

 Çocuklar akranları ile birlikteyken, yalnızca eşit ilişkilerde öğrenilebilecekleri beceriler kazanırlar. 

Kendi kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. Bu ilişki içinde çocuklar geri bildirim alır, böylece 

kendileri hakkında yargıları oluşur. Sosyal rollerine, konumlarına ve cinsel kimliklerine uygun 

davranmayı öğrenirler. Bilişsel becerilerinin yanında empati becerileri de gelişir; işbirliği ve rekabet 

içeren etkinliklere katılmayı öğrenirler. Rekabet etmek doğal ve değer taşıyan bir güdülenmedir ama 

diğer çocukların başarıları ve yeteneklerinin akla uygun bir biçimde kabul edilmesiyle daha ılımlı hale 

gelir. Rekabet ortamında, diğer çocuklardan gelen geri bildirimler, yaşıtlarınca nelerin kabul görüp 

görmediğini anlamalarına yardımcı olur.   

 

 Arkadaş Seçimi 
 Okul çağı çocuğu için artık “En iyi arkadaşların” da vakti gelmiştir. Fakat kısa sürede bu 

tanımlamanın yetişkinlerinkinden farklı olduğunu anlarsınız. Bu dönemde sıkı bağlar sık sık bozulur, 

yeniden kurulur ve saatler içinde değişir. İlişkiler kurup bozan çocuklar arkadaşlığın içeriğinden çok 

şekli üzerinde dururlar, arkadaşlıkların nasıl olduğunu keşfederler. Bu yıllarda çocuklar, bir arkadaştan 

ne beklediklerini yeniden tanımladıkça farklı arkadaş gruplarına girip çıkacaklardır. Arkadaş seçimlerini; 

paylaşılan ilgi alanlarına, kiminle oynamanın eğlenceli olabileceği, kimin paylaşımcı olup kimin 

olmadığına dair yaptıkları gözlemlere göre oluştururlar. 

 

 İlkokul çağı süresince, çocuklar aynı zamanda kendi cinsiyetlerine ilişkin görüşlerini de 

oluştururlar. İlkokul öğrencileri genellikle hemcinsleriyle arkadaşlık ederler. Yapılan bir araştırmaya 

göre; 3-4 yaşındaki çocukların karşı cinsten  “en iyi arkadaş” edinme oranı % 36 iken, 5-6 yaşındakiler 



için bu oran % 23’e düşer, 7-8 yaşındakilerde ise hiç görülmez (Kaplan,1991). Öğrencilerin aynı cinsten 

oyun arkadaşlarını tercih etmeleri erkeklik-kadınlık kavramlarını geliştirmelerine yardımcı olur. İlkokul 

çağında fiziksel gelişimin de ilerlemesiyle, çocukların kendi bedenlerine yönelik merakları artar. Kendi 

gelişimlerini arkadaşlarıyla kıyaslama ihtiyacı görülür. Bu sebeple arkadaşlık ilişkilerinde, aynı cinsten 

seçtikleri oyun arkadaşlarıyla kendi bedensel gelişimlerini de kıyaslarlar. Çocukların bu merakı ve 

kıyaslama durumları ebeveynlerin paniklemelerine sebebiyet verebilir. Öncelikle bilinmesi gereken bu 

yaş dönemlerinde merak ve kıyaslama görülmesi muhtemel ve normal tutumlardır. Aynı zamanda bu 

devrede çocuklar, kendi kültürlerinde erkeklik ve dişilik kavramlarını ne tür özelliklerin belirlediğine 

ilişkin daha bireysel görüşler geliştirirler. Bu düşünceler, çocukların genetik yapılarına ve kadınlarla 

erkeklerin nasıl davrandıklarıyla ilgili deneyimlerine dayanır.  

 

 Akran İlişkilerinde Çatışmalar Kaçınılmazdır. 
 Erkek ve kız çocukları arasında gruplaşmalara ve çatışmalara da bu dönemde oldukça sık 

rastlanır. Karşılıklı olarak iki cins birbirlerinden hoşlanmadıklarını sözel ve davranışsal olarak ifade 

ederler. Kız çocuk grupları genellikle sözel ifadeye dayalı paylaşımların olduğu dar bir grup tercihi 

yaparken, erkek çocuk grupları daha geniş olur ve hareketli oyunlarla paylaşımda bulunurlar. Kız ve 

erkek çocukları arasında yaşanan çatışma ve davranışsal farklılık yaş ve gelişim dönemi özelliklerine 

göre kabul gören tutumlardır.  

 

 Okul çağı çocukları arkadaşlık ilişkilerini sürdürürken sık sık çatışmalar yaşayabilir, bunu anne 

babalarına aktarabilirler. Ebeveynler için çocuklarının arkadaşlarıyla yaşadıkları çatışmalarda 

incinmelerini, kabul edilmemelerini, hayal kırıklığı yaşamalarını izlemek zordur. Yine de buna onların 

yaşamındaki büyüme, olgunlaşma, deneyim kazanma sürecini bir parçası olarak bakabilmek önemlidir. 

Çözüm üreten ve arkadaşları ile ilişkilerini şekillendiren kişi olmak yerine izleyici, dinleyici, yönlendirici 

olmak çocuklar açısından çok daha faydalı olacaktır. Arkadaşlar arasında yaşanacak çatışmaların 

normal olduğunu kabul etmek, çatışmaların genellikle anne babaların düşündüğünden kısa bir sürede 

sona ereceğini bilerek, doğru yönlendirmeler ile yaklaşabilmek gerekmektedir.  Bu yolla, çocukların baş 

etme ve sorun çözme becerileri gelişecektir.  Akran ilişkilerinde kazanılan bu beceriler, çocukları 

geleceğe hazırlayacak ve diğer insanlarla uyum içerisinde yaşamalarını sağlayacaktır. 


