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Okul Çağı Çocuklarında Arkadaşlık İlişkileri 

 

Okul yaşamının en önemli süreçlerinden biri 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 arkadaş grubu 

içerisinde arkadaşlıklar kurulmasını sağlar. Çocuklar bu dönemde herkes gibi olmaya 

çalışırken yavaş yavaş aileden koparlar. Yine de aile rutinleri ve ev yaşamındaki düzen 

çocuklara hala güven, emniyet ve aile yakınlığı sağlamaya devam eder.  

 

Bulunduğumuz uzaktan eğitim süreci içerisinde ise çocukları en çok zorlayan durum sosyal 

ihtiyaçlarının yoğunlaşması ve bu ihtiyaçların okul ortamındaki gibi karşılanmasının zor 

olmasıdır. Aktif oyun oynama tecrübeleri yüz yüze yapılamamakta, iletişim ve etkileşim ihtiyacı 

yine ekran başından giderilmeye çalışılmaktadır. Sosyal ihtiyaçların karşılanması, canlı yayın 

dersleri haricinde de akran etkileşiminin devamının sağlanabilmesi için ekran yoluyla çocuğun 

arkadaşlarıyla iletişimde kalması, çeşitli oyunlar oynaması bu dönemde oldukça önem 

kazanmaktadır. Bu noktada teknoloji kullanımı olumsuz değerlendirilmemeli, süre 

sınırlandırılması yapılarak çocuğun arkadaşlarıyla paylaşımda bulunması desteklenmelidir. 

  

Gerek yüz yüze gerekse çevrim içi paylaşımlarda arkadaş ilişkilerindeki belirli dinamikler yaş 

dönem özellikleriyle uyumlu ilerlemektedir. Okul çağı çocukları, sıklıkla ilişkiler kurup bozarak 

arkadaşlığın içeriğinden çok şekli üzerinde dururlar ve arkadaşlıkların nasıl olduğunu 

keşfederler. Bir arkadaştan ne beklediklerini yeniden tanımladıkça farklı arkadaş gruplarına 

girip çıkarlar. Arkadaş seçimlerini; paylaşılan ilgi alanlarına, kiminle oynamanın eğlenceli 

olduğu, kimin paylaşımcı olup kimin olmadığına dair yaptıkları gözlemlere göre oluştururlar. 

Aynı zamanda, ilkokul çağında çocukların genellikle hemcinsleriyle arkadaşlık ettikleri görülür. 

Öğrencilerin aynı cinsten oyun arkadaşlarını tercih etmeleri erkek-kadın kavramlarını 

geliştirmelerine yardımcı olur. Fiziksel gelişimin ilerlemesi ve gelişen merak duygusu ile 

beraber, çocukların kendi bedenlerine yönelik merakları da artar. Kendi gelişimlerini 
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arkadaşlarıyla kıyaslama ihtiyacı görülür. Bu sebeple arkadaşlık ilişkilerinde, aynı cinsten 

seçtikleri oyun arkadaşlarıyla kendi bedensel gelişimlerini de kıyaslarlar. 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 çocuklar 

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 - gelişim dönemi özelliklerine göre kabul 

gören tutumlardır.  

 

Arkadaş ilişkilerinde ortaya çıkan çatışmalar oldukça doğal olmakla birlikte uzlaşma 

becerilerinin gelişimini de destekler. Çevrim içi paylaşımlarda jest, mimik, beden dili ve duygu, 

düşünce aktarımlarının daha kısıtlı olduğu ya da karşı tarafa doğru yansımadığı zamanlar 

olabilmektedir. Bu gibi durumlarda da arkadaş ilişkilerinde çatışmalar ya da yanlış anlaşılmalar 

ortaya çıkabilmektedir. Çocukların anlık durumlara yönelik duygu yoğunluklarının artabildiğini, 

buna bağlı olarak arkadaşlarına duygusal tepkiler verebileceğini unutmadan bu dönemde 

çocuğunuzu desteklemeniz gerekebilir. Öncelikle duygu yükünü azaltması ve sakinleşmesi için 

ihtiyaç duyduğu desteği sağladıktan sonra arkadaşıyla yaşadığı zorluğun ne olduğu, zorluğu 

aşmak için nasıl bir çözüm yolu izlemeyi düşündüğü konularında paylaşımlarda bulunmanız 

problem çözme becerilerine de katkı sağlayacaktır. Çocukların, fiziksel olarak birlikte 

olamadığı bu dönemde akran ilişkilerindeki zorlukların araya zaman girmeden çözümlemek, 

yaşanan anlaşmazlık hakkında konuşmak ve arkadaşlarıyla iletişime geçmesi için 

desteklenmesi gerekebilir. Kurulan iletişim sonunda uzlaşmanın sağlandığını deneyimlemesi 

oldukça değerlidir.  


