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Abstract 

In this study, it is aimed to reveal the communication of primary school 4th 
grade students with their parents during the pandemic. In this study, nested 
multiple case design, one of the qualitative research types, was preferred. 
Criterion sampling method, one of the purposeful sampling types, was used. 
The study group consisted of 32 fourth grade students studying in a primary 
school in the Central District of Yalova Province and their parents. The data 
were collected through the diaries that the students kept for seven days and 
interviews with the parents of the students. Content and descriptive analysis 
methods were used in the analysis of the data. Considering the results of this 
study; It has been revealed that children enter into a positive language and 
behavior process in a two-way communication between parents and 
children. It was found that with a two-way but negative communication, 
children became anxious and gave angry reactions to their parents. It is seen 
that with one-way and negative communication, students feel lonely, cannot 
express themselves to their parents, and adopt their parents' anxious 
attitudes. 
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Özet 

Bu çalışmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin pandemi süresince 
ebeveynleriyle iletişimlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu 
çalışmada nitel araştırma türlerinden iç-içe çoklu durum deseni tercih 
edilmiştir. Amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örneklem yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışma grubunu Yalova İli Merkez İlçesinde bir ilkokulda 
öğrenim gören 32 dördüncü sınıf öğrencileri ve ebeveynleri oluşturmuştur. 
Veriler öğrencilerin yedi gün boyunca tuttukları günlükler ve öğrencilerin 
ebeveynlerinden görüşmeler ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik ve 
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına 
bakıldığında; ebeveynler ile çocuk arasında çift yönlü kurulan bir iletişimde 
çocukların olumlu bir dil ve davranış süreci içine girdikleri ortaya 
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konmuştur. Çift yönlü ancak negatif bir iletişim ile çocukların kaygılandıkları 
ve ebeveynlerine karşı öfkeli tepkiler verdikleri bulunmuştur. Tek yönlü ve 
negatif iletişim ile de öğrencilerin yalnızlık duygusuna kapıldıkları, 
kendilerini ebeveynlerine karşı ifade edemedikleri ve ebeveynlerinin kaygılı 
tutumlarını benimsedikleri görülmektedir. 

 

1. Giriş 

Pandemi, hızla ve çok sayıda insandan insana bulaşan dünya çapında yayılmasıyla 
ölümcül sonuçlara neden olan bir hastalıktır (Yalçın, 2020). Covid-19 salgını da 
Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya yayılmaya başlamış ve birçok ülkede karantina 
ilan edilmiştir (Akyürek ve Genç, 2020). Covid-19’un sağlığı tehdit eden ölümcül 
sonuçlarının yanında toplum ve aile içerisinde olumsuz psikolojik etkileri de 
görülmektedir (Maia, Mauricio, O’Higgins, Torales ve Ventriglio, 2020). Diğer 
taraftan hastalıktan korunmak için evde kalma süresince ebeveynler ile çocuklar 
arasındaki ilişkilerin gelişmekte ve aile bağları güçlenmektedir. (Ragamayi, 2020). 
Pandemi bu bağlamda olumsuz psikolojik etkileriyle motivasyonun azalmasına ve 
aile dengesinin bozulmasına neden olurken aile içi iletişimin güçlenmesini 
sağlamaktadır (Yıldırım, 2020).  

İletişim kişilerarası bir etkileşim sürecidir (Kaya, 2016). Yaşamın devam etmesinin 
doğal bir sonucu ve değişime bağlı olarak gelişmektedir (Oskay, 2011). İletişimde 
başlangıç çok önemli olmakla birlikte doğru yönde bir iletişim algılayıcıda olumlu 
bir etki oluşturmaktadır (Baltaş, 2019). Süreç boyunca baskıcı, kavgacı, canlı, 
izbırakıcı, dingin, dikkatli, açık veya dostça iletişim kurma biçemleri olduğu 
söylenebilir (Mutlu, 2008).  

Çocuğun ilk olarak iletişim kurduğu kişiler ebeveynleridir bu nedenle çocuğun 
ailesiyle olan iletişimi duygusal, sosyal, psikolojik ve sosyal gelişimi açısından çok 
önemli bir olgudur (Avşaroğlu, 2016). Biyolojik, ekonomik, koruyuculuk, 
psikolojik, eğitim, dini, prestij sağlama gibi işlevlere sahip toplumun en küçük 
birimi olan aile; çocuğun yaşam kalitesini ilk elden sağlayan sosyal bir kurumdur 
(Çetinkaya, 2004). Ebeveynler bu bakımdan sorunları fark eden; olumlu tutum 
geliştiren sorumlu yetişkin bireyler olup ebeveynlerle kurulan sağlıklı iletişim 
çocuğun duygusal, sosyal, psikolojik ve sosyal gelişimini olumlu yönde 
etkilemektedir (Davis, Fanning ve McKay, 2006). Bu bağlamda saygı duyma, 
empatik yaklaşma, etkin dinleme, somut konuşma, ben dili ile konuşma, mesajı tam 
iletme ve kendini samimiyetle ifade etme ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim 
kurmaları için sahip olmaları gereken becerilerdir (Şahin, 2016).  

Pozitif duygu durumu yüksek olan ebeveynlerin kendini, duygularını ve yaşamını 
yansız olarak ele aldığını ifade etmiştir (Fredrickson, 2001). Bu sebeple 
çocuklarının kendi değerlerine uygun ve temel psikolojik gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde hareket etme eğilimlerinin yüksek olduğunu belirtmiştir 
(Goldman ve Kernis, (2002). Ailede sevgi, şefkat ve ilginin hakim olduğu güven 
verici, destekleyici ve demokratik bir havanın oluşması ile ebeveynlerin kendi 
aralarında olumlu etkileşimleri aile iletişimi için çok önemli bir yere sahiptir 
(Çağdaş, 2015). Çocuk ile kurulacak iletişimin temeli güvendir bu sebeple çocuğun 
güven duygusu onu birey yerine koyarak oluşur (Navaro, 2001).  
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Alan yazına bakıldığında; pandemi sürecinde aile, iletişim ve çocuk bağlamında 
çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların olumsuz ve olumlu sonuçları 
aşağıdaki gibidir: 

Alisinanoğlu vd. (2020); pandemi sürecinde çocukların yaşadıkları korkuların öfke 
nöbeti, nedensiz ağlama, hırçınlık ve bağırma olduğu görülmüştür. Biçer ve İlhan 
(2020); salgından dolayı kısıtlayıcı önlemler neticesinde çocuklar için aile yanında 
uzun süreli kalmanın fiziksel, duyuşsal ve psikolojik sorunlara neden olduğunu 
ifade etmiştir. Demirci vd. (2020); salgının insanlarda korku, kaygı, öfke gibi 
duyguları tetiklemiştir. Küçükşen (2020); temel sorunların aile içi iletişimsizlik, 
ailede rol paylaşımında adaletsizlik, aile içi şiddet, ailede boş zaman değerlendirme 
etkinlikleri gibi temalarda yoğunlaştığı görülmektedir. Erol ve Erol (2020); 
uzaktan eğitimle birlikte ebeveynlerin öğrencilerin akademik başarılarında düşüş 
olduğunu ifade ettiklerini belirtmiştir. Roccella (2020), Covid-19 salgınının 
ebeveynlerde stres haline geldiğini, bu tutumlarının çocukların gelişimsel 
davranışlarını büyük ölçüde kısıtladığını belirtmiştir.  

Çaykuş ve Çaykuş (2020); aile, öğretmen ve ruh sağlığı uzmanlarına iyimser, 
olumlu ve sevecen bir dilin çocukta güven duygusu oluşturacağı ifade edilmiştir. 
Demir Öztürk (2020), aile üyelerinin oyun ve aktivitelerin yanında evin 
temizliğinin yapılması, yemeklerin hazırlanması gibi aile bireylerinin hepsini 
ilgilendiren ev işlerinin birlikte yapılmasının olumlu etkilerini vurgulamışlardır. 
Erbil vd. (2020); pandemi döneminde hane halkındaki birlik ve beraberlik 
durumunun çatışma durumuna göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ergül ve 
Yılmaz (2020); duygusal-finansal ve fiziksel yeterlilikler arttıkça aile içi iletişimin 
de artacağı değerlendirilmiştir.  Işık (2020); salgın döneminde ailenin güçlü 
yönlerinin ortaya çıkarılması ifade edilmiştir. Davis vd (2006); ebeveynlerin 
çocuklarıyla geliştirdikleri sağlıklı iletişimin olumlu dil olduğunu böylece çocuğun 
duygusal, sosyal, psikolojik ve sosyal gelişimini olumlu yönde etkilediğini 
belirtmektedir. Wang vd (2020); araştırmasında çocuğa yönelik yapılan 
bilgilendirme ve birlikte zaman geçirme gibi süreçlerin öğrencinin pandemi 
sürecini atlatmasında olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Erbil vd. 
(2020); pandemi döneminde hane halkındaki birlik ve beraberlik durumunun 
çatışma durumuna göre daha yüksek olduğu görüldüğü sonucuna ulaşmıştır. Szabo 
ve arkadaşları (2020), pandemi sürecinde evde tüm aile bireylerinin sürekli 
kalmasının sağladığı fiziksel beraberliğin, aile içindeki iletişimi artıracağını ve 
birlikte aile değerlerinin güçlendiğini vurgulamıştır.  

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin pandemi süresince ebeveynleriyle iletişimlerini 
ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmayla; pandemi süresince ilkokul 
öğrencilerinin ebeveynleriyle iletişimlerinde yaşadığı iletişim dillerini ortaya 
koyarak oluşabilecek iletişim çatışmalarının  önlenebileceği ve yaşanabilecek 
iletişim temelli  birçok sorunun nedenine de ışık tutulabileceği umulmaktadır. 

2.Yöntem 

2.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin süresince ebeveynleriyle iletişimlerinin 
ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu sorunsal gerekçesiyle aşağıdaki  sorulara 
yanıt aranmıştır: 
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 Öğrenciler ebeveynleriyle salgın bağlamında iletişim kurdukları konuların 
eğitim, sağlık, günlük yaşam ve tüketim temalarında dağılımı nasıldır? 

 Öğrencilerin ebeveynleriyle salgın bağlamında, eğitim temalarında 
kurdukları iletişim dili nasıldır? 

 Öğrencilerin ebeveynleriyle salgın bağlamında sağlık temasında kurdukları 
iletişim dili nasıldır? 

 Öğrencilerin ebeveynleriyle salgın bağlamında günlük yaşam temasında 
kurdukları iletişim dili nasıldır? 

 Öğrencilerin ebeveynleriyle salgın bağlamında tüketim temasında 
kurdukları iletişim dili nasıldır? 

2.2. Araştırma Modeli 

Bu çalışma nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Nitel araştırma; algıların ve 
olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konduğu bir 
yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2018).  

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin pandemi süresince ebeveynleriyle iletişimlerini 
ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, konuya ilişkin birden fazla durum ve her 
bir durumun alt birimleri olduğundan durum desenlerinden iç-içe çoklu durum 
deseni kullanılmıştır. 

Durum çalışması araştırmacının gerçek yaşam, güncel sınırlı bir sistem ya da belli 
bir zaman içerisinde bilgi kaynakları aracılığıyla detaylı bilgi toplandığı bir durum 
betimlemesi ya da temalarının ortaya konmasıdır (Creswell, 2013). İç-içe çoklu 
durum çalışmasında ise bir konuya ilişkin her bir durum kendi içinde alt birimlere 
ayrılarak ardışıklı çalışılır (Yin, 2009).  

2.3. Çalışma Grubu 

Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt 
örneklem kullanılmıştır. Amaçlı örneklem yöntemi amaca en uygun olan 
örneklemeyi alır (Balcı, 2018). Ölçüt örneklem yöntemi ise önceden belirlenmiş bir 
dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır (Marshall ve Rossman, 
2014). Bu çalışmada amaçlı ölçüt örneklem yönteminin kullanılmasının sebebi 
ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilişsel yeterlilik açısından günlük tutma ve belli bir 
konu dahilinde yazı yazma becerisine uygun olduklarından amaca ulaşmada en 
uygun örneklem görülmektedir. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yalova ili Merkez 
ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören 4.sınıf öğrenci ve onların ebeveynleri 
oluşturmaktadır. Öğrenci ve ebeveynlerin demografik bilgileri Tablo 1’de 
sunulmuştur: 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 
Kategori Kod Frekans 

Cinsiyet 
Kız 
Erkek 

16 
16 

Aile Tipi 
3 Kişilik Çekirdek 
4 Kişilik Çekirdek 

18 
4 

Anne/Baba Birliktelik Durumu 
Birlikte 
Ayrı 

32 
0 

Anne Çalışma Durumu 
Çalışıyor 
Çalışmıyor 

2 
30 

Baba Çalışma Durumu 
Çalışıyor 
Çalışmıyor 

32 
0 

Tablo 1’e göre bu araştırmaya 16 kız 16 erkek öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin aile 
tipi çekirdek aile olup öğrenciler ebeveynleri ve kardeşleri ile birlikte 
yaşamaktadırlar. Hanede yaşayan kişi sayısı 3 olan aileler  %93 (n= 28) ve 4 olan 
aileler  %7 (n=4) dir. Öğrencilerden yalnızca %6’sının (n=2) anneleri çalışmakta, 
aynı zamanda hepsinin babaları da çalışmaktadır.  

Ayrıca öğrencilerin ebeveynleriyle yapılan görüşmeler sonucu öğrencilerden 1 
öğrencinin  anne ve babası öğretmendir. Diğer öğrencilerin çalışan anne ve 
babaları serbest çalışmaktadırlar. Pandemi süresince ekonomik sıkıntı yaşayan 
veya iş yerini kapamak zorunda olan ebeveyn yoktur. Öğrencilerin demografik 
bilgilerinden anlaşılacağı üzerine bu çalışmada öğrencilerin aile profili birbirine 
yakındır. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın veri toplama tekniği öğrencilerin tuttukları günlükler ve 
ebeveynlerle yapılan bireysel görüşmelerdir. Önceden belirlenmiş, ciddi bir amaç 
için yapılan görüşme; soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı etkileşimli bir 
iletişim sürecidir (Balcı, 2018).  

Görüşmede kullanılacak sorular alan yazın taranarak araştırmacılar tarafından 
oluşturulmuştur. Sorular alt problemlere uygun olacak şekilde yarı yapılandırılmış 
hale getirilmiştir. Öğrencilerin günlüklerinde hangi konulara yer vereceklerini ve 
görüşme formunda yer alacak soruları belirlemek için yani; veri toplama aracının 
güvenirlik ve geçerliliğini sağlamak için, eğitim bilimleri alanında iki doçent 
öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda 
forma son şekli verilmiştir. Günlük tutma çalışmasının ve görüşme sorularının 
anlaşılabilirliğini ölçmek amacıyla 2 öğrenci ve ebeveynleri ile  pilot uygulama 
yapılmıştır. Olumsuz bir dönüt gelmediği tespit edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir.  

Öğrenciler 7 gün boyunca günlük tutmaya başlamıştır. Günlük yazımı 
tamamlanınca öğrencilerden toplanmış fotokopileri çekilip öğrenci/ebeveyne 
teslim edilmiştir. İki farklı araştırmacı tarafından analizi yapılıp güvenirliği 
sağlanmaya çalışılmıştır. Ardından velilerle görüşme yapılmıştır. 15 dakikalık 
görüşmelerde veriler yazıya dökülmüş ve görüşleri teyit ettirmek amacıyla 
katılımcılara okutulmuştur. Böylece çalışmanın geçerliği sağlanmıştır. 

Araştırmanın iç geçerliliği için, öğrencilerin görüşleri doğrudan alıntılarla 
verilmiştir. Güvenirliği sağlamak için ise, çalışmanın veri analizi iki farklı 
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araştırmacı tarafından eş zamanlı yapılıp karşılaştırılmıştır. Ayrıca öğrenci 
günlüklerinin fotokopisi alınıp araştırmacılar tarafından saklanmıştır.  Durum 
araştırmalarında güvenirliği arttırmak için yapılan çalışmaların belgelendirilmesi 
ve verilerin farklı araştırmacılar tarafından analizi yapılabilir (Creswell, 2013). 

Araştırmaya katılımda hem öğrenci hem de ebeveynlerden gönüllülük esası 
gözetilmiştir. Günlük tutma sürecinde yazmayı bırakmak isteyen öğrenciler 
çalışmadan ayrılmıştır. 

2.5. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz tercih edilmiştir. İçerik analizi, 
insanların söyledikleri ve yazdıklarının açık talimatlara göre kodlanarak 
nicelleştirilmesi sürecidir (Balcı, 2018). Bu çalışmada öğrencilerin günlüklerinde 
hangi tema ve konuya yer verdikleri frekans/yüzde tablolarıyla gösterilmektedir.  

Betimsel analizde araştırma problemi ile bağlantılı olarak nelerin söylendiği ya da 
ne tür sonuçların ortaya konduğu belirlenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu 
çalışmada öğrencilerin günlüklerindeki ifadeler yansıtılarak analiz edilmiştir.  

3. Bulgular  

Bu bölümde ilkokul 4. sınıf öğrencilerin salgın bağlamında ebeveynleriyle 
kurdukları iletişim dilini belirlemek amacıyla öğrencilerin günlüklerinden ve 
ebeveynlerle yapılan görüşmelerden toplanan veriler analiz edilmiş bulgular alt 
problemler dikkate alınarak sunulmuştur. Öncelikle öğrencilerin ebeveynleriyle 
kurdukları iletişimin tematik analizi ardından eğitim, sağlık, tüketim ve günlük 
yaşam temasında kurulan iletişime yönelik bulgular ortaya konmaktadır. 

3.1. Öğrencilerin Ebeveynleriyle Kurdukları İletişimin Temalara Göre Analizi 

Öğrencilerin salgın bağlamında günlüklerine yer verdikleri eğitim, sağlık, günlük 
yaşam ve tüketim temalarına göre konular Tablo 1’de sunulmuştur: 

Tablo 2. Öğrencilerin Salgın Bağlamında Ebeveynleriyle Kurdukları İletişimin Tematik 
Analizi 

Kategori Kod Frekans Yüzde 

Eğitim 
Uzaktan Dersler 
Ödev Yapma/Ders Çalışma 

31 
27 

10,8 
9,41 

Sağlık 

Covid-19 Virüsü 
Beslenme 
Temizlik 
Maske 
Bağışıklık 
Sosyal Mesafe 
Aşı 
Spor Yapma 

27 
24 
18 
15 
14 
9 
9 
4 

9,41 
8,36 
6,27 
5,23 
4,87 
3,14 
3,14 
1,39 

Günlük Yaşam 

Evde Oyun Oynama 
Dışarıda Vakit Geçirme 
Digital Oyun Oynama 
Televizyon İzleme 
Kitap Okuma 

20 
19 
18 
16 
15 

6,97 
6,62 
6,27 
5,57 
5,23 

Tüketim 
Alış Veriş 
Harcamalar 

15 
6 

5,23 
2,09 
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Tablo 2’ye göre eğitim temasında 58 sıklıkta “uzaktan dersler” ile “ödev 
yapma/ders çalışma”; sağlıkta 120 sıklıkla “beslenme”, “bağışıklığı güçlendirme”, 
“maske takma”, “covid-19 virüsü”, “aşı”, “temizliğe dikkat etme”, “sosyal mesafeye 
uyma” ile “spor yapma”; günlük yaşamda 88 sıklıkla “evde oyun oynama”, “digital 
oyun oynama”, “televizyon izleme”, “kitap okuma” ile “dışarıda vakit geçirme” ve 
tüketimde 21 sıklıkla “alış veriş” ile “harcamalar” konuları yer almaktadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilere günlüklerinde sırasıyla canlı dersler (%10,80), 
covid-19 virüsü ve ödev yapma/ders çalışma (%9,41), beslenme (%8,36), evde 
oyun oynama (%6,97),dışarıda vakit geçirme (%6,62), digital oynama ve temizlik 
(%6,27), televizyon izleme (%5,57), alış veriş, kitap okuma ve maske (%5,23), 
bağışık (%4,87), aşı ile sosyal mesafeye (%3,14), harcamalar (%2,09) ve spor 
yapma (%1,39) olmak üzere toplam 17 konuya günlüklerinde yer vermişlerdir. 

Öğrencilerin ebeveynleriyle en az iletişim kurdukları konu ise “aşı ile sosyal 
mesafeye uyma”, “harcamalar” ve “egzersiz/spor yapma” hakkındadır. Öğrencilerin 
günlüklerinde en az bu konulara yer vermelerinin sebebinin günlüklerin yazıldığı 
dönemde henüz aşının yeni bir konu olması, öğrencilerin yasaklardan dolayı dışarı 
çıkmadıkları için sosyal mesafe kuralına uyma durumlarının sık yaşanmaması ve 
öğrencilerin günlük spor ya da egzersiz alışkanlıklarının olmadığı düşünülebilir. 

Öğrencilerin günlüklerinden alınan ifadeler şöyledir: 

Ö2: Uzaktan eğitimde anlatılan konuları anlamıyorum. Okullar açılsaydı 
keşke. 

Ö2’nin Ebeveyni: Okullar açılana kadar birlikte çalışalım. Üstesinden 
geleceğinden eminim. 

Ö5: Bu ilaçları neden içmek zorundayım? 

Ö5’in Ebeveyni: Bunlar ilaç değil. Sadece virüse yakalanmaman için 
bağışıklığın güçlü olmalı. 

Ö21: Virüsten dolayı sokağa çıkıp oyun oynamaktan korkuyorum. 

Ö21’in ebeveyni: Virüs bitince birlikte çıkıp oyun oynayacağız. Biraz 
sabırlı olmamız gerekiyor. 

Ö6: Bazı ihtiyaçlarım var. Almaya gidelim mi? 

Ö6’nın ebeveyni: İnternetten sipariş verelim. Dışarı çıkmayalım. Virüse 
yakalanmaktan korkuyorum. 

3.2. Eğitim Temasında Kullanılan İletişim Dili Analizi 

Öğrencilerin günlüklerinde salgın bağlamında eğitim temasında ebeveynleriyle 
kurdukları iletişim Tablo 3’te sunulmuştur: 
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Tablo 3. Öğrencilerin Ebeveynleriyle Salgın Bağlamında Eğitim Temasında Kurdukları 
İletişim Dili 

Kategori Kod (Öğrenci) Kod (Ebeveyn) 

Yapıcı/Olumlu 

Okulu özleme 
Uzaktan derslerde zorlanma 
İnternete bağlanmada güçlük 

çekme 

Virüs bitince okulların açılacağı 
Birlikte ders çalışarak zorlukları 

aşma 
Süreci sabırla atlatmaya çalışma 

Olumsuz/Eleştirel 

Dersleri anlamama 
Uzaktan eğitimde mutsuz 

olma 
Süreçte içine kapanma ve 

sıkılma 

Ders dışında dijital ortamı 
kullanmaktan yakınma 

Derslere az çalıştıklarını düşünme 
Uzaktan eğitimin avantajlarını 

kullanmadıklarını düşünme 

Olumlu/Dönüt 
Yok 

Okullar açılacağı için sevinme 
Virüs bitince kaygı ve 

korkuların azalacağına 
inanma 

Okulların açılacağı yönündeki 
haberlere tepkisiz kalma 

Çocuğun maruz kaldığı sıkıntılara 
gülümseme ile karşılık verme 

İletişim Yok 
Uzaktan derslerden hoşnut 

olma 
Ders dışında tablet ile oynama 

Herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını 
belirtme 

Derslerinde başarılı olduğunu 
düşünme 

18 öğrenci okula gitmeyi özlediklerini, dersi anlamakta güçlük çektiklerini, 
internete bağlanmakta ve uzaktan eğitimin zorluklarını ifade etmişlerdir. Bu 
öğrencilerin anne ve/veya babaları virüs bitince okulun açılacağını belirtmiştir. 
Öğrenciler ailelerinin bu açıklamaları ile pandemi sürecini sabırla ve anlayışla 
karşıladıklarını ifade etmektedir. Sürece daha olumlu yaklaştıkları günlüklerinin 
devamında görülmektedir. Verilen ödevleri yapmakta ve derslerine daha istekle 
katılmaktadırlar. Ailelerinden olumlu bir iletişim ile destek alan öğrenciler salgın 
sürecini atlatacaklarına inanmakta ve kaygılı tavırlarını daha az düzeyde ifade 
etmişlerdir. 

5 öğrenci ebeveynleriyle salgın bağlamında eğitim hakkında kurdukları iletişim 
dilinden hoşnut değillerdir. Uzaktan eğitimin zorluklarına karşı ailelerinin dersleri 
anlamadığını,  ders dışında bilgisayara maruz kalmalarını istemediklerini 
üzüntüyle karşıladıklarını günlüklerinde ifade etmişlerdir. Ancak ebeveynler bu 
düşüncelere katılmamakta ve çocuğunun derse az çalıştığını düşünmektedir. 
Öğrenciler bu durumdan mutsuz olmaktadırlar. Ebeveynler bu durum hakkında 
evde çocuklarıyla tartışma yaşadıklarını belirtmiştir. Ayrıca öğrenciler içlerine 
kapanmakta ve evde kalmaktan çok sıkıldıklarını ifade etmişlerdir.  

8 öğrenci haberlerden okulların açılacağını duydukları için sevinmişler ve 
sevinçlerini ebeveynleriyle paylaşmışlardır. Ancak bu öğrencilerin sözlü bir tepki 
almadıkları ya da gülümseme ile karşılandıkları günlükteki ifadelerden 
anlaşılmaktadır. Öğrenciler ilerleyen günlerde derslere daha az katıldıklarını ve 
pandemi sürecinden sıkıldıklarını ifade etmektedirler.  

1 öğrenci uzaktan ders sürecini sevdiğini ifade etmektedir. Okulunu özlediğini 
ifade etse de derslere evden girmenin rahat olduğunu belirtmektedir. Öğrenci 
derslerden sonra sıklıkla tabletten oyun oynamaktadır. Öğrencinin annesi ve 
babası ile yapılan görüşmelerden derse zamanında girdiği, herhangi bir sıkıntı 
yaşamadığını, ödevlerini zamanında yaptığını ifade etmektedirler. Boş vakitlerinde 
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sürekli tabletle vakit geçirdiğini salgın sürecinde oldukları için bu durumdan 
kendileri yakınmamakta ayrıca sosyalleşmesinin bu süreçte mümkün olmadığını 
ifade etmektedirler.  

Aşağıda çalışmaya katılan öğrencilerden paylaşılması önemli görülen 4 öğrencinin 
günlüklerinden örneklere ve ebeveynlerinin görüşlerine yer verilmiştir: 

Ö1: “Annem en kısa zamanda okulun açılacağını yüz yüze ders yapılacak” 
dedi. Ben de ona “inşallah şu virüs biter de okuluma kavuşurum, dedim. 
Sonra anneme yüz yüze eğitim daha güzel, öğretmenim ve arkadaşlarımı 
görüyordum, özgürce okuluma gitmek istiyorum” dedim. Annem bana 
“merak etme kızım en kısa zamanda eski hayatımıza kavuşacağız” dedi. 
Ebeveyni: Bilgisayarda ders dinlemekten sıkılıyor. Okulların açılacağını 
öğrenince kendisine hemen söyledim ki morali düzelsin. Ona bu durumun 
geçici olduğunu her gün güzelce söylüyorum. 

Ö25: Annem “zaten derste yeterince bilgisayara bakıyorsun, hafta içi 
tabletle oynama ayrıca derslerine çalışman lazım” dedi. “Ama ben hem 
oyun oynayıp hem derslerime çalışıyorum” dedim. Ebeveyni: Sürekli 
bilgisayar başında ders izlediği için göz sağlığı bozulacak diye tedirgin 
oluyorum. Derslerine çalışıyor ama tabletle oynamasa daha çok vakit 
ayırıyor. 

Ö18: “Okullar açılsa da okula gitsek” diyorum anneme. Çok sıkılıyorum 
evde durmaktan. Keşke şu virüs bitse. Ebeveyni: Virüsle ilgili her gün yeni 
bir haber çıkıyor okulların yakın zamanda açılacağını düşünmüyorum. 

Ö28: Ben okula gitmeyi sevmiyorum, canlı derslere girmeyi seviyorum. 
Ebeveyni: Derslerine düzenli giriyor. Bize hiç sorun çıkarmıyor. 

3.3. Sağlık Temasında Kullanılan İletişim Dili Analizi 

Öğrencilerin günlüklerinde salgın bağlamında sağlık temasında ebeveynleriyle 
kurdukları iletişim Tablo 4’te sunulmuştur: 
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Tablo 4. Öğrencilerin Ebeveynleriyle Salgın Bağlamında Sağlık Temasında Kurdukları 
İletişim Dili 

Kategori Kod(Ebeveyn) Kod(Öğrenci) 

Gerçekçi/ 
Olumlu 

Kurallara uyma 
Aşının bulunması 

Önlem alma 
Evde birlikte yemek yapma 

Spor yapma 

Kaygı azalması 
Korkunun azalması 

Sürece karşı umutlu olma 
Evde vakit geçirirken mutlu 

olma 

Olumsuz/ 
Kaygılı 

Temizliğe karşı aşırı duyarlılık 
Çocukları virüsten korumaya yönelik aşırı 

davranışlar 
Her türlü rahatsızlıktan virüs kaptığını 

düşünme endişesi 

Mutsuzluk 
Kaygının artması 

Korkunun artması 

Kaygılı/Onay 
Verici 

Virüsten dolayı aşırı kaygılı olma 
Virüse karşı çok dikkatli olma 

Beslenmeye dikkat etme 
Bağışıklığını güçlü tutma 

Temizliğe dikkat etme 
Kurallara uyma 

Ebeveynlerinin haklı 
olduğunu düşünme 
Yüksek kaygı taşıma 

 

Kararsız 
Virüsten korkuya karşın aşı olma 

konusunda tereddüt etme 
Salgının biteceğine inanmama 

Belirsizlik yaşama 
Kaygılı olma 

15 öğrenci ebeveynleriyle gerçekçi ve olumlu bir iletişim gerçekleşmektedir. 
Ebeveynlerin kurallara uyma, aşının bulunması ve önlem alarak virüsün biteceğini 
söylemeleri ile öğrenciler mutlu olduklarını ve kaygı durumlarının azaldığını ifade 
etmiştir. Ayrıca öğrenciler evde aileleriyle etkinlikler yapmaktan mutlu olduklarını 
ifade etmişlerdir. 

6 öğrenciye göre ebeveynleri virüsten dolayı aşırıya kaçan davranışlar 
sergilemektedirler. Öğrenciler ebeveynlerinin herhangi bir şekilde 
hastalandıklarında virüs olduğuna yönelik endişe taşıdıklarını, temizlik konusunda 
aşırı hassas davrandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler bu durumdan mutsuz 
olduklarını ve kaygı taşıdıklarını ayrıca bu durumdan rahatsız olduklarını 
belirtmişlerdir. Öğrenciler ebeveynleriyle iletişim çatışmasına girdikleri 
görülmektedir. 

10 öğrenci ebeveynleriyle salgın konusunda benzer düzeyde kaygı yaşadıklarını 
dile getirmektedirler. Ebeveynlerinin dikkatli olmalarını söylemesi ve öğrencilerin 
de ailelerinin haklı olduklarını ifade etmektedirler. Öğrenci ve ebeveynler arasında 
olumlu ya da olumsuz bir iletişim kurmadıkları virüse yakalanmamak için tedbirli 
olmaları gerektiğini ifade etmektedirler. Bu öğrencilerin daha çok virüse 
yakalanma korkularının olduğu anne babaları ile kurallara, temizlik, beslenme ve 
bağışıklığı güçlendirme konularında kurdukları iletişim ile onların haklı 
olduklarını düşündüklerini ifade etmekte ve onay veren bir dil kullanmaktadırlar. 

1 öğrenci annesinin virüse yakalanma konusunda aşırı duyarlı davrandığına buna 
rağmen aşı konusunda kararsız olduğunu ifade etmiştir. Öğrenci salgının 
biteceğine inanmadığını belirtmiştir. Öğrenci anne ve babasının aşı konusunda 
farklı düşündüklerini de ifade etmiş bu durumdan etkilendiğini belirtmiştir. 
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Aşağıda çalışmaya katılan öğrencilerden paylaşılması önemli görülen 4 öğrencinin 
günlüklerinden örneklere ve ebeveynlerinin görüşlerine yer verilmiştir: 

Ö15: Annem “evde hareketsiz kaldığımız için evde spor yapalım” dedi, ben 
de “tabletten nasıl egzersiz yapacağıma bakalım” dedim. Dışarı 
çıkamıyoruz ama bu hareketler sayesinde daha dinç hissediyorum. 
Ebeveyni: Evde canı çok sıkılıyor, evden de dışarı çıkamıyor. 
Hareketsizlikten kilo almasını istemiyorum. Biz de evde spor yapıyoruz. 

Ö27: Bugün biraz hastaydım. Babam da “sen bir yerden virüs mü aldın” 
diye çok telaşlandı. Ben de “galiba korona oldum” dedim. Gerçekten 
korona olduğumu sandım. Ebeveyni: Çok sık hastalandığı için hastayım 
deyince virüs oldu diye tedirgin oluyoruz. 

Ö16: Annem “kargodan gelen paketler için dışarıdan gelen şeylere el 
sürmemeliyiz, dokunursak hemen ellerimizi yıkamalıyız” dedi. Mecburen 
kurallara uymak zorundayız. Ebeveyni: Her gün virüsle ilgili haberler 
dinliyorum. Ailemin virüse yakalanmasından korkuyorum. Bu yüzden her 
gün dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. 

Ö20: Annem aşının bulunduğunu söyledi. Ben de “aşı olunca virüs 
kapmayız değil mi” dedim. “Aşı olsak mı bilmiyorum” dedi. Ebeveyni: Aşı 
bulundu ama olumsuz haberler de çıkıyor. Aşı olup olmamamız 
konusunda kararsızım. 

3.4. Günlük Yaşam Temasında Kullanılan İletişim Dili Analizi 

Öğrencilerin günlüklerinde salgın bağlamında günlük yaşam temasında 
ebeveynleriyle kurdukları iletişim Tablo 5’te sunulmuştur: 

Tablo 5. Öğrencilerin Ebeveynleriyle Salgın Bağlamında Günlük Yaşam Temasında 
Kurdukları İletişim Dili 

Kategori Kod(Öğrenci) Kod(Ebeveyni) 

Gerçekçi/Yapıcı 

Evde etkinlik yapmaktan 
mutlu olma 

Dışarıda virüse maruz 
kalmayı istememe 

Çocuğun can sıkıntısını gidermeye 
çalışma 

Evde birlikte vakit geçirme 

Gerçekçi/Olumsuz 
Evde kalmaktan sıkılma 
Süreçten mutsuz olma 
Dışarıya çıkmak isteme 

Virüse karşı dikkatli olma 
Aşırı kaygılı davranma 

Evde çocuklarıyla yapacak 
etkinliklerde pasif kalma 

Olumlu/Geçici 
Evde sıkılma 

Dışarıya çıkmak isteme 
Süreçten mutsuz olma 

Çocukların can sıkıntısını dışarıya 
çıkararak giderme 

Pandemi kurallarına uyma 
Evde çocuklarıyla yapacak 
etkinliklerde pasif kalma 

Olumsuz/Kaygılı 

Ebeveynlerinin kaygısına 
tepkili olma 

Evden dışarı çıkamadığı 
için mutsuz olma 

Sürece karşı öfkelenme 

Yüksek kaygıdan dolayı çocuklara aşırı 
koruyucu yaklaşma 

Çocukların dışarı çıkmasına karşı 
çıkma 

Evde çocuklarıyla yapılacak 
etkinliklerde pasif kalma 
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13 öğrenci günlüklerinde evde yaptıkları etkinliklerden mutlu olduklarını 
belirtmişlerdir. Öğrenciler evde anneleriyle birlikte yemek yaptıklarını, babalarıyla 
evde vakit geçirdiklerini, oyun oynadıklarını, televizyona baktıklarını, tablet; 
bilgisayar ve cep telefonu ile oynadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler dışarıya 
çıkmadıkları için sıkıldıklarını ancak evde ebeveynleriyle birlikte zaman 
geçirmekten hoşlandıklarını söylemektedirler. Öğrenciler ebeveynleriyle yaptıkları 
etkinlikleri sevdiklerini belirtmişler ve sürece olumlu bir şekilde üretken olarak 
katılmaktadırlar.  

7 öğrenci evde kalmaktan sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Ailelerinin virüs bitinceye 
kadar dikkatli olmalarını ve kaygılı olduklarını ifade etmektedirler. Öğrencileri ile 
aileleri arasında gerçekçi bir dil kullanılmakta ancak öğrenciler süreçte mutsuz 
olduklarını belirtmiştir. Öğrenciler canlarının sıkıldığını ve evde bir şey yapmak 
yerine ailelerine dışarı çıkmayı tercih ettiklerini ifade etmiştir. 

7 öğrenci ebeveynleriyle dışarı çıktıklarında dikkatli olduklarını, maske 
taktıklarını, kalabalığa girmediklerini ve sosyal mesafeye uyduklarını ifade 
etmişlerdir. Kısa bir süreliğine dışarıda vakit geçirseler de bu duruma çok 
sevindiklerini, evde aynı şeyleri yapmaktan mutsuz olduklarını ve evden 
sıkıldıklarını belirtmiştir. Öğrenciler ebeveynleriyle olumlu ve gerçekçi bir iletişim 
kurmaktadırlar.  

2 öğrenci ebeveynlerinin virüsten dolayı çok kaygılı olduğunu ifade etmiştir. 
Öğrenciler ebeveynlerinin duydukları kaygıdan dolayı onlarla tartıştıklarını 
belirtmiştir. Salgın sürecinde sürekli olumsuz tepki aldıkları ve bir şey yapmak 
istediklerinde virüsten dolayı engellendiklerini bu sebepten dolayı mutsuz 
olduklarını ifade etmiştir. 

Aşağıda çalışmaya katılan öğrencilerden paylaşılması önemli görülen 4 öğrencinin 
günlüklerinden örneklere ve ebeveynlerinin görüşlerine yer verilmiştir: 

Ö3: Annem “salgından dolayı dışarı çıkamıyoruz, her gün bilgisayarda 
ders yapıyorsun farklı bir şeyler yap bugün” dedi. Anneme “o zaman 
bugün bardak boyayalım mı” dedim. Annem de “gözlüğünü getir birlikte 
boyayacağız” söylediğinde çok sevindim. Ebeveyni: Evde sürekli 
bilgisayar başında olmasını istemiyorum bu yüzden kendisiyle eğleneceği 
şeyler yapıyoruz. 

Ö2: Annem “kızım aşı bulundu bitecek bu salgın ama şimdilik dikkatli 
olmalıyız, dışarı çıkmamalıyız” diyor. Annem haklı ama ben evde 
kalmaktan çok sıkılıyorum, yapacak bir şey bulamıyorum. Ebeveyni: Evde 
kalmaktan sıkıldığını biliyorum ama virüs bitmeden de dışarı çıkarmak 
istemiyorum. 

Ö6: Annem dışarı çıktığımızda “kızım maskeni tak, dışarıda yanımdan 
ayrılma, biraz hava alıp geleceğiz” diyor. Kuralları sevmiyorum ama evde 
sıkıldığım için kurallara uyarak dışarı çıkıyoruz. Ebeveyni: Virüsten 
dolayı dışarı çıkmayı istemiyorum ama evde sıkıldığını gördüğüm için 
arada hava almaya çıkarıyorum. 
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Ö10: Anneme dışarıdayken bir şey söylemek istedim beni duymadı. 
Maskeyi indirince “kapat hemen” maskeni diye bana kızdı. Ben de 
sinirlendim, koronadan nefes bile alamıyorum artık dedim. Arada bir 
dışarı çıkıyoruz zaten annem sürekli virüs var diyor. Ebeveyni: Dışarı 
çıktığımızda hemen bir bahane bulup maskesini çıkarıyor virüs kapacak 
diye korkuyorum ve hemen uyarıyorum. 

3.5. Tüketim Temasında Kullanılan İletişim Dili Analizi 

Öğrencilerin günlüklerinde salgın bağlamında günlük yaşam temasında 
ebeveynleriyle kurdukları iletişim Tablo 6’da sunulmuştur: 

Tablo 6. Öğrencilerin Ebeveynleriyle Salgın Bağlamında Günlük Yaşam Temasında 
Kurdukları İletişim Dili 

Kategori Kod(Öğrenci) Kod(Ebeveyni) 

Gerçekçi/Olumlu 

Salgın bitince birlikte alış veriş 
yapmayı bekleme 

Salgın bitene kadar dikkatli 
olma 

İnterneti ihtiyaç temininde 
kullanmaktan keyif alma 

Alış verişe kurallara uygun olarak 
gitme 

Gerektiğinde internetten alış veriş 
yapma 

Salgın bitince durumun düzeleceğini 
belirtme 

Gerçekçi/Olumsuz 

Ebeveynlerin kaygılı davranış 
ve söylemlerinden bunalma 
Salgın sürecinden mutsuz 

olma 
Öfkeli olma ve sıkılma 

Virüse yakalanmaktan kaygı duyma 
Dışarı çıkmayı engelleme 
Aşırı koruyucu davranma 

Gerçekçi/Onay 
Veren 

Ebeveynlerin ifadelerini 
kabullenme 

Alış verişlerine kısıtlama 
koyma 

Virüse yakalanmaktan korkma 
Fiyat pahalılığından dolayı tutumlu 

olma 

Kaygılı/Olumsuz 

Virüsten korkma ve kaygı 
duyma 

İhtiyaç temininde dışarı 
çıkmadığı için üzülme 

Virüse yakalanmaktan korkma 
İhtiyaç temininde interneti 

kullanma 
Kapalı ortamlarda uzun süreli 

durmama 
Kalabalık ortamlara girmeme 

7 öğrenci salgından dolayı ailesiyle tüketim temasında gerçekçi ve olumlu bir 
iletişim kurmaktadırlar. Öğrenciler salgından dolayı dikkatlice alış verişe 
gittiklerini, ihtiyaçlarını internetten temin ettiklerini veya salgın bitene kadar 
kendisinin alış verişe gelmemesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca öğrenciler 
ebeveynlerinden salgın bitince durumların düzeleceğini duymaktan mutlu 
olduklarını ifade etmiştir. Salgının bitmesini beklediklerini ancak salgın süresince 
dikkatli olmaları gerektiğini belirtmiştir. 

4 öğrenci ebeveynleriyle salgın sürecinde gerçekçi ancak ailelerinin aşırı kaygılı 
tutumlarından bunaldıklarından belirtmiştir. Bu bakımdan gerçekçi ancak olumsuz 
bir iletişim kurmaktadırlar. Öğrenciler salgının ne zaman biteceğine yönelik 
belirsizlikten mutsuz olduklarını ifade etmiştir. Ailelerinden olumsuz tepki 
aldıklarında öfke, can sıkıntısı ve kaygılı tepki verdiklerini belirtmişlerdir. 
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6 öğrenci ebeveynleriyle gerçekçi ve onay veren bir iletişim dili kurmaktadır. 
Ebeveynlerinin virüse karşı dikkatli ve bu süreçte fiyatların arttığından tutumlu 
olmaları gerektiğini söylediklerini belirtmiştir. Öğrenciler ebeveynlerini haklı 
görmektedir. 

2 öğrenci virüsten çok korktuğunu ve bu durumdan kaygılı olduğunu ifade 
etmektedir. Öğrenciler ile ebeveynleri virüse yakalanmaktan yüksek kaygı 
taşımaktadır. İhtiyaçları temin etmede interneti kullandıklarını, kapalı ortamlarda 
durmadıklarını, tek defada toplu alış veriş yaptıklarını belirtmiştir. 

Öğrencilerin ebeveynleriyle salgın bağlamında tüketim temasında kurdukları 
iletişim dilini gerçekçi/olumlu, gerçekçi/olumsuz, gerçekçi/onay veren ve 
kaygılı/olumsuz olmak üzere 4 (dört) şekilde ele alınabilir: Gerçekçi/olumlu bir 
iletişim ile öğrenciler salgın sürecinin zorluğunu kabullenmekte ve sürece olumlu 
bir şekilde katılmaktadırlar. Öğrencilerin salgının geçmesini ümit ettikler ve bu 
süreçte dikkatli bir şekilde olmaları gerektiğinin bilincinde oldukları söylenebilir. 
Gerçekçi/olumsuz bir iletişim dili ile öğrenciler sürece mutsuz bir şekilde dahil 
olmaktadır. Öğrenciler ebeveynleriyle gerçekçi iletişim kurmakta oldukları ancak 
olumsuz tepki aldıklarından öfkeli ve kaygılı bir dil kullandıkları düşünülebilir. 
Gerçekçi/onay veren bir iletişim sürecinde öğrenciler durumu kabullenmektedirler. 
Buna rağmen herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir tepki vermemektedirler. 
Öğrencilerle aileleri arasında tek yönlü bir iletişim kullanılmakta oldukları, 
neticede öğrenciler süreci onay vererek kabullendikleri söylenebilir. Son olarak 
kaygılı/olumsuz bir iletişim ile öğrenciler ailelerinin aşırı kaygılı tutumlarına 
korkuyla yaklaşmaktadırlar. Öğrenciler sürece olumsuz olarak katılmakta 
oldukları, virüse yakalanmaktan tedirgin oldukları söylenebilir. Öğrencilerin 
velileri ile yapılan görüşmeler sonucu öğrencilerin günlüklerinde günlük yaşam 
temasında kurdukları iletişim hakkında tutarlı bilgiler verdikleri görülmektedir. 

Aşağıda çalışmaya katılan öğrencilerden paylaşılması önemli görülen 4 öğrencinin 
günlüklerinden örneklere ve ebeveynlerinin görüşlerine yer verilmiştir: 

Ö14: Annem “salgından dolayı dışarı çıkamıyoruz bu yüzden bazı 
ihtiyaçlarımızı internetten alabiliriz, hadi birlikte bakalım” dedi. Birlikte 
annemle alış veriş yaptık. Anneme “böyle alış veriş yapmakta çok 
keyifliymiş” dedim. Ebeveyni: Kendisini kabalığa ve kapalı ortamlara 
götürmek istemiyorum bu yüzden internetten alış veriş yapıyoruz kendisi 
de çok eğleniyor. 

Ö5: Annem alış verişe giderken beni götürmüyor. Virüs kapabilirmişim. 
Bugün annem bana diş fırçası almış ama beğenmedim, annem de 
“beğenme lüksümüz yok” dedi. Ebeveyni: Alış verişe giderken kendisini 
götürmüyorum ama kendisini de götüreyim diye aldıklarımı beğenmiyor. 
Böyle davranınca kızıyorum. 

Ö13: Annem kurallara uyarak alış verişe gidebileceğimi söyledi. Ben de 
ona hak veriyorum. Bugün annem “her şey çok pahalı” dedi. 
İhtiyaçlarımızı alıp marketten çıktık. Ebeveyni: Markete kapalı 
ortamlara gireceğimiz zaman evde kendisini kurallara uyması için 
tembihliyorum. 
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Ö12: Annem ve babam her alış verişe gittiklerinde maske, kolonya ve 
dezenfektan alıyorlar. Harcamalarımız bu yüzden artıyor ama annem 
“virüsten korunmak için bunları evde eksik etmemeliyiz” diyor. Ben de 
virüse yakalanmaktan çok korkuyorum. Ebeveyni: Evde kolonya, maske, 
eldiven ve dezenfektanı eksik etmiyoruz. Dışarı alış verişe çıkarken 
kurallara uyuyoruz. Kendisi de kurallara uymaya dikkat ediyor. 

4.Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırmaya göre çocuklar ile ebeveynleri arasında temalar bağlamında 
gerçekçi düzeyde iletişim gerçekleşmektedir. Ebeveynler, çocuklarıyla pandemi 
sürecini izledikleri haberler ve çevrelerinde gördükleri durumları paylaşmıştır. 
Aşının bulunması, pandemide uyulması gereken kurallar, okulların açılacağı, 
kalabalık ortamlara girmeme, sokağa çıkma yasağına uyulması durumlar gibi 
içinde bulunulan süreci olduğu gibi yansıtmışlardır. Ancak ebeveynlerin salgın 
gerçeğini çocuklarıyla temalar bağlamında paylaşırken farklı iletişim dili 
kullanmaktadırlar.  

Çocuklar ile ebeveynleri arasında salgın sürecinde en çok çift ve pozitif yönde 
iletişim gerçekleşmiştir. Eğitim temasında; öğrencilerin ebeveynleriyle kurdukları 
bu iletişim onların ders sürecinden uzaklaşmalarını engellediği düşünülebilir. 
Sağlıkta; bu iletişim dili kurallara uyulduğunda ve aşının bulunmasıyla çocukların 
salgın gerçeğine duyarlı olduğu, kaygılarının azaldığı ve salgının biteceğine 
inanmaları şeklinde olumlu görülmektedir. Günlük yaşamda; çocukların 
ebeveynleriyle üretken bir sürece girdikleri ve evde yapılan etkinliklerinin onları 
mutlu ettiği anlaşılmaktadır. Tüketimde ise ihtiyaçların internet yoluyla temin 
edilmesi çocukları eğlendirmekte ve motive etmektedir. Ayrıca bu iletişim dili 
çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda durmalarının sakıncalarını anlamalarını 
sağladığı şeklinde düşünülebilir. Davis vd (2006); ebeveynlerin çocuklarıyla 
geliştirdikleri sağlıklı iletişimin olumlu dil olduğunu böylece çocuğun duygusal, 
sosyal, psikolojik ve sosyal gelişimini olumlu yönde etkilediğini belirtmektedir. Bu 
araştırmada ebeveynler çocuklarına yapıcı, tedbirli ve çözümcül bir yaklaşım 
sergilemektedir. Wang vd (2020); araştırmasında çocuğa yönelik yapılan 
bilgilendirme ve birlikte zaman geçirme gibi süreçlerin öğrencinin pandemi 
sürecini atlatmasında olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu 
araştırmada da çocuklar pandemi kurallarına uyarak sürecin daha erken 
atlatılacağı bilincindedir. Ayrıca evde vaktini nasıl değerlendirecekleriyle ilgili 
çözümler bulmaktadır. Erbil vd. (2020); pandemi döneminde hane halkındaki 
birlik ve beraberlik durumunun çatışma durumuna göre daha yüksek olduğu 
görüldüğü sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Szabo ve arkadaşları (2020), 
pandemi sürecinde evde tüm aile bireylerinin sürekli kalmasının sağladığı fiziksel 
beraberliğin, aile içindeki iletişimi artıracağını ve birlikte aile değerlerinin 
güçlendiğini vurgulamıştır. Araştırmamızda öğrenciler evlerinde aileleriyle vakit 
geçirmekten çok mutlu olduklarını söyledikleri görülmektedir. Öğrencilerin 
aileleriyle olumlu yönde kurdukları iletişimin önemli sonuçlarından biri de 
pandemi sürecinden sıkıldıklarını söyleyen çocuklara ebeveynlerinin olumlu bir dil 
kullanarak aile içi bağların güçlendiği yönündedir. Demiröztürk vd. (2020), aile 
üyelerinin oyun ve aktivitelerin yanında evin temizliğinin yapılması, yemeklerin 
hazırlanması gibi aile bireylerinin hepsini ilgilendiren ev işlerinin birlikte 
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yapılmasının olumlu etkilerini vurgulamışlardır. Araştırmamızda öğrenciler evde 
ebeveynlerinin birlikte yemek, temizlik yapalım gibi olumlu söylemlerine olumlu 
bir şekilde tepki vermekte ve bu süreci eğlenceli geçirmektedirler. 

Bir sonraki iletişim ise tek ve negatif yöndedir. Eğitim temasında; öğrencilerin 
salgın sürecinde ebeveynleriyle yapıcı bir iletişim kurmaya çalıştıkları ancak 
onlardan sözlü dönüt almadıklarında belirsiz bir sürece girdikleri ve derse karşı 
isteksiz oldukları görülmektedir. Sağlıkta; öğrencilerin virüs kapma ihtimalinden 
çok korktukları ve kaygılarının arttığı düşünülmektedir. Günlük yaşamda; 
ebeveynlerin ev içi etkinliklerde üretken olmadığı anlaşılmaktadır. Tüketimde ise 
tutumlu olmak gerektiği çocukların motivasyonunu düşürdüğü düşünülmektedir. 
Çaykuş ve Çaykuş (2020); aile, öğretmen ve ruh sağlığı uzmanlarına iyimser, 
olumlu ve sevecen bir dilin çocukta güven duygusu oluşturacağı ifade edilmiştir. 
Araştırmamızda çocuklar salgının biteceği yöndeki haberleri ebeveynleriyle 
paylaşmışlar ancak dönüt almamışlardır. Çocuklar bu durumda karamsar ve 
içlerine kapanmayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Salgın ile ilgili olumlu 
gelişmelere şüphe ile yaklaşmaya başlamışlardır. 

Salgın sürecinde aile içinde kurulan bir sonraki iletişim ise çift ve negatif yöndedir. 
Gerçekçi ancak olumsuz bir iletişim olan bu dil çocukların uzaktan eğitimde 
derslerini iyi anlamadıkları, sağlık konusunda dikkatsiz davranılması durumunda 
virüse yakalanma riski şeklindedir. Ayrıca günlük yaşamda çocukların dışarıda 
vakit geçirme isteği ebeveynler tarafından olumsuz tepki ile karşılanmıştır.  

Erol ve Erol (2020); uzaktan eğitimle birlikte ebeveynlerin öğrencilerin akademik 
başarılarında düşüş olduğunu ifade ettiklerini belirtmiştir. Araştırma 
bulgularımızda da ebeveynlerin çocukların uzaktan eğitim sürecinde dersleri 
anlamadıklarını ve başarılarının düştüğünü söylemektedirler. Ancak ebeveynlerin 
bu durumu çocuklarına sen dili ile başarısız oldukları yönünde olumsuz ve eleştirel 
bir şekilde söylemeleri onları üzmekte ve ebeveynlerinin yanlış düşündüklerini 
ifade etmektedirler. Bu duruma bazı öğrenciler ise daha çok ders çalıştığını buna 
rağmen ebeveynlerinin başarısız olduğunu söylemesine karşın öfke ile 
karşılamaktadırlar. Roccella (2020), Covid-19 salgınının ebeveynlerde stres haline 
geldiğini, bu tutumlarının çocukların gelişimsel davranışlarını büyük ölçüde 
kısıtladığını belirtmiştir. Bu çalışmada da çocukların evde can sıkıntısından 
yakındıkları ve yapacak etkinlik bulamadıklarını söyledikleri görülmektedir. 
Ebeveynler bu duruma karşın çocukların ders başarılarının düşük olduğunu ileri 
sürerek ders çalışmaları gerektiği yönünde yaklaşmaktadır. Öğrenciler sürece 
üretken olmadan katılmakta ve üzgün olduklarını da günlüklerinde belirtmiştir. 
Alisinanoğlu, Karabulut ve Türksoy (2020); pandemi sürecinde çocukların korku 
ve öfke nöbeti yaşadıklarını ifade etmiştir. Çalışmamızda ebeveynlerin salgın 
sürecinde eleştirel, kaygılı ve bunaltıcı bir dil kullandıkları görülmektedir. 
Çocukların salgının biteceğine yönelik inançları azalmakla birlikte derslere 
katılamaya karşı isteksizlik yaşamakta, mutsuz olmakta, kaygılı bir dil kullanmakta 
ve öfkeli tepkiler vermektedir. Biçer ve İlhan (2020); salgından dolayı kısıtlayıcı 
önlemler neticesinde çocuklar için aile yanında uzun süreli kalmanın fiziksel, 
duyuşsal ve psikolojik sorunlara neden olduğunu ifade etmiştir. Çalışmamızda 
ebeveynlerin çocuklarına eleştirel bir dil kullandıkları görülmüştür. Çocuklar 
ebeveynlerine karşı bu durumda öfkeli tepki vermektedir. Ayrıca ailelerinin kaygılı 
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söylemlerine karşın korku durumu yaşamaktadır. Demirci vd. (2020); salgının 
insanlarda korku, kaygı, öfke gibi duyguları tetiklediğini belirtmiştir. Bu çalışmada 
da ebeveynler salgından dolayı yüksek kaygı durumları olduğundan sürekli 
kısıtlayıcı önlemler almaktadırlar. Çocuklar bu durum karşısında salgının biteceği 
yönündeki inançlarının azaldığı söylemlerinde görülmektedir.  

Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimin az olduğu bir süreç içerisinde olduğu da 
görülmüştür. Bu süreçte çocuğun salgına karşı duyarlılığı düşük düzeydedir. 
Toplumsal hassasiyetinin az olduğu görülmektedir. Çocuğun içinde bulunduğu 
durumdan memnun olduğu da günlüğündeki ifadelerden anlaşılmaktadır. Işık 
(2020); salgın döneminde ailenin güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması için sağlıklı 
bir iletişimin kurulmasını ifade etmektedir. Bu çalışmada iletişimin zayıf olduğu bir 
aile modeline rastlanmıştır. Ebeveynlerin ve çocuğun dışa dönük olmadığı 
görülmekle birlikte duygu paylaşımının zayıf olduğu görülmektedir. Ancak salgın 
sürecinde aile içi iletişimsizlik hem çocuk hem de ebeveynler tarafından sorun 
olarak görülmemektedir. Küçükşen (2020); temel sorunların aile içi iletişimsizliği 
temel bir sorun olarak ele almaktadır. Ancak bu çalışmada ne öğrenci ne de 
ebeveynleri aile içindeki iletişimsizliği sorun olarak ele almamaktadır. Aksine 
herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünmektedirler. Ergül ve Yılmaz (2020); 
duygusal-finansal ve fiziksel yeterlilikler arttıkça aile içi iletişimin de artacağı 
değerlendirmişlerdir. Ancak bu çalışma kapsamındaki ailenin söylemlerinden 
hareketle duygusal, finansal ve fiziksel yeterlikler açısından bir sorun olduğu 
görülmemektedir. Öğrencinin salgın sürecinden memnun olması, uzaktan eğitim 
ile herhangi bir sıkıntı yaşamaması, ödevlerini zamanında yapması ve geri kalan 
zamanı tablet ile değerlendirmesi ebeveynleri tarafından da sorun olarak 
değerlendirilmemektedir.  

Salgın bağlamında öğrencilerin ebeveynleriyle iletişimlerinin incelendiği bu 
çalışmanın 4 (dört) sonucu olduğu düşünülmektedir: Öğrencilerin ebeveynleriyle 
çift yönlü pozitif, çift yönlü negatif ve tek yönlü negatif iletişim ile iletişimin az 
düzeyde olduğu bir süreç içerisinde olduğu görülmektedir. Bu çalışmada çift yönlü 
kurulan bir iletişimde pozitif duygu durumunun çocukların sosyal ve psikolojik 
yapısını olumlu etkilediği ebeveynleriyle olumlu bir dil ve davranış süreci içine 
girdikleri görülmüştür. Ebeveynlerin salgınla mücadele etmedeki kaygılarını çift 
yönlü ancak negatif bir iletişim ile çocuklarına yansıttıkları görülmekle birlikte 
çocukların da bu durumdan olumsuz etkilendikleri ve ebeveynlerine karşı öfkeli 
tepkiler verdikleri, salgından dolayı ümitsizliğe kapıldıkları görülmüştür. Bu 
çalışmada tek yönlü ve negatif iletişimin öğrencilerin yalnızlık duygusuna 
kapıldıkları, salgının biteceğine yönelik kararsız duygular içinde oldukları ve 
kendilerini ebeveynlerine karşı ifade etmedikleri görülmekle birlikte 
ebeveynlerinin kaygılı tutumlarını benimsedikleri bu durumu sözsüz iletişim ile 
onayladıklarını ifade etmişlerdir.  

Bu çalışmada ebeveynlerin çocuklarıyla tek yönlü kurdukları iletişimin bir diğer 
yönü de kendilerinin kaygılı tutumlarına karşı çocuklarının onay veren davranış 
içinde olduklarıdır. Navaro (2001), çocuk ile kurulacak iletişimin temelinin güven 
olduğunu bu sebeple çocuğun güven duygusunun onu birey yerine koyarak 
oluştuğunu ifade etmektedir. Ebeveynlerin kaygılı söylemlerine karşı çocuklar 
salgın ile ilgili olumlu gelişmelere karşı şüphe ile yaklaştıkları görülmektedir. 
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Çocuklar ebeveynlerinin kaygılı söylemlerini haklı görmektedirler ve kendileri de 
bu kaygıdan etkilenmektedir. Öğrencilerin günlükleri ayrıntılı olarak 
incelendiğinde ilerleyen günlerde salgının bitmemesinden endişe ettikleri ve 
virüse yakalanmaktan korktuklarını ifade etmektedirler. Çalışmamızda 
öğrencilerin tek yönlü bir iletişim sürecine girmelerinde ebeveynlerinin kararsız 
söylemleri olduğu düşünülmektedir. Nitekim çocuklar dışarı çıkmak için izin 
aldıkları halde ebeveynleri dışarı çıktığı zaman onları hemen eve gelmesini 
söylemektedir. Çocuklar bu durumda üzüldüklerini ifade etmekte ancak ailelerini 
haklı bulduklarını da ifade etmektedirler. Ebeveynlerinin kararsız tutumlarına 
karşın kendileri de kararsız düşünmektedirler.  

Salgın döneminde aile içi iletişiminin sağlıklı bir şekilde kurulması; aile ilişkilerinin 
korunması için gerekli bir unsurdur. Çocukla ev içinde geçirilen zamanın bir 
avantaj olarak görülmesi böylece çocuk ve aile bireylerinin olumlu bir dil 
geliştirme sürecine girmeyi kolaylaştırmaktadır. Çocukların bu dönemde daha aktif 
dinlenmesi, evin bir bireyi olarak haklarına saygı duyulması ve eğitimini düzenli 
yürütmesi için sevecen bir üslup kullanılması çocuk ile aile bireyleri arasında 
etkileşimi olumlu yönde geliştirebilir. Ancak kaygılı, öfkeli bir sürecin çocuğun 
salgın sürecinde ev ve eğitim yaşantısını pandemi sürecinin sorumluluğuna ilave 
olarak olumsuz seyirde etkileyebilir. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin pandemi 
süresince ebeveynleriyle iletişimlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmayla; 
pandemi süresince ilkokul öğrencilerinin ebeveynleriyle iletişimlerinde yaşadığı 
iletişim dillerini ortaya koyarak oluşabilecek iletişim çatışmalarının önlenebileceği 
ve yaşanabilecek iletişim temelli birçok sorunun nedenine de ışık tutulabileceği 
umulmaktadır. 
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