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ÖZET
Ergenlik dönemindeki gençlerin sağlıklı bir çekirdek aile içerisinde yetişmesi psikolojik sağlığına ve eğitim öğretim
yaşantısını olumlu etkilediği görülmektedir. Son yıllarda artan boşanma vakaları neticesinde yalnızlık yaşayan ve psikolojik
desteğe en fazla ihtiyaç duyan ergenlerin bu desteğe daha da fazla ihtiyaçları vardır. Bu çalışmada babalarından ayrı yaşayan
ergenlerin uzaktan eğitim süresince okula yabancı olmamayı ne ölçüde sağladıkları araştırılmak istenmiştir. Diğer yandan
pandeminin sadece baba yoksunluğunu yaşayan öğrenciler üzerine etkisinin olmayıp tüm öğrenciler üzerindeki etkileri de
bilimsel araştırmalara neden olmuştur. Pandemide uzaktan eğitim gören öğrencilerin, bu süre zarfında psikososyal açıdan
okullarına olan yabancılaşma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu projede lise öğrencilerinin baba yoksunluğu yaşayıp yaşamama durumlarının okula yabancılaşma seviyelerine etkisinin
araştırılması amaçlanmaktır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde Keçiören Sosyal
Bilimler Lisesi’nde hazırlık sınıfında eğitim gören ergenlik çağındaki öğrenciler oluşturmuştur. Proje nicel ve nitel tekniklerin
kullanıldığı bir karma yöntem çalışmasıdır. Nicel yönden 185 öğrenciye ‘Okula Yabancılaşma Ölçeği’ uygulamış olup
ortalamalar ve bağımsız gruplar t-Testleri ile istatistikî olarak analizler yapılarak tablolaştırılmıştır. Nitel yönden ise baba
yoksunluğuna sahip 14 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde okula yabancılaşma düzeylerine etki eden
faktörlerin derinlemesine araştırılması yapılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda ebeveynleri ayrı olan baba yoksunu
(velayeti annede olan) öğrencilerin yabancılaşma düzeylerinin baba yoksunu olmayan öğrencilerden anlamlı bir şekilde
farklılık gösterdiği görülmüştür. Diğer yandan projede öğrencilerin uzaktan eğitime katılım davranışları incelenmiş
öğrencilerin %70’nin derslere uzaktan düzenli katıldıkları belirlenmiştir. Derslere düzenli katılan ve katılmayan öğrencilerin
okula yabancılaşma düzeyleri incelendiğinde ise ortalamalar arasında anlamlılığın olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına
dayalı çözüm odaklı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Baba Yoksunluğu, Okula Yabancılaşma, Uzaktan Eğitim, Pandemi
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Growing up in a healthy nuclear family during adolescence period has a positive effect on teenager psychological health and
educational life. Adolescents who experience loneliness as a result of increasing divorce cases in recent years and who need
psychological support the most, want this support even more. In this study, it was aimed to investigate the extent to which
adolescents living separately from their fathers ensure that they are not strangers to school during distance education. On the
other hand, the effects of the pandemic not only on students experiencing father deprivation, but also on all students have led
to people to make scientific research. Their schools during distance education due to pandemic were tried to be determined in
psycho-social terms.
In this project, it is aimed to investigate the effects of high school students' father deprivation on the level of alienation from
school. The sample of the study consisted of adolescent students studying in the preparatory class at Keçiören Social Sciences
High School in Ankara in the 2020-2021 academic year. The project is a mixed method study using quantitative and
qualitative techniques. Quantitatively, 185 students had applied the 'School Alienation Scale', and statistical analyzes have
been made with means and independent groups t-Tests and have been tabulated. Qualitatively, interviews were conducted with
14 students with father deprivation. In these interviews, the factors affecting the levels of alienation from school were
investigated and interpreted. As a result of the research, it was seen that the alienation levels of students without a father
(whose custody is with the mother) whose parents are separated differ significantly from those who do not have a father. On
the other hand, in the project, the participation behavior of the students in distance education was examined and it was
determined that 70% of the students regularly attended the classes remotely. When the alienation levels of the students who
attend the classes regularly and those who do not are examined, it is seen that there is a significant difference between the
averages. Solution-oriented suggestions were made based on the research results.
Keywords: Father Deprivation, Alienation From School, Distance Education, Pandemic

1. GİRİŞ
Dünya tarih boyunca birçok kez çeşitli kriz ve felaketlerle karşılaşmıştır. Günümüzde ise tüm dünyanın uğraştığı
felaket, şu an içinde bulunduğumuz pandemi sürecidir. Tanım olarak pandemi, bir hastalığın bir kıta ya da birkaç
ülke üzerinde aynı anda yaygın şekilde görülmesi, büyük salgındır (TDK, 2020). Şu an içinde bulunulan yeni tip
koronovirüs (COVID-19) salgını da bu felaketlerden biridir (Bakioğlu ve Çevik, 2020). COVID-19 salgını,
190’dan fazla ülkede ve tüm kıtalarda yaklaşık 1,6 milyar öğrenciyi etkileyen, tarihteki en büyük eğitim kesintisine
yol açmıştır. Salgın, örgün eğitimden yaygın eğitime; okul öncesi eğitimden yükseköğretime, mesleki teknik eğitim
kurumlarından üniversitelere değin tüm dünyadaki öğrenciler ve öğretmenler üzerinde neredeyse evrensel bir
etkiye sahip olmuştur (Yıldız ve Vural, 2020). Bu salgından etkilenen ülkelerden biri de Türkiye’dir. Millî Eğitim
Bakanlığı (MEB, 2019) raporuna göre Türkiye, 18 milyon civarında öğrenciye ve 950 bin civarında öğretmene
sahiptir. 16 Mart itibariyle kapatılan okullardaki örgün ve yaygın eğitim pandemiden etkilenen en büyük kamusal
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alandır. (Bakioğlu ve Çevik, 2020). Bu pandemi sürecinde birçok ülke gibi dijital teknolojileri kullanarak eğitime
devam etmiş dijital teknolojilere erişimi olmayan öğrenciler ise bu süreçte öğrenme kayıpları ve zorluklar
yaşamışlardır. Bu süreçten en fazla etkilenen grubun ise ergenlik çağı öğrencileri olması muhtemeldir.
Baba yoksunluğu kavramı, bir bireyin babasından yoksun olması durumudur. Baba figüründen mahrum kalarak
yetişen çocuklar, normal çekirdek ailede yetişen çocuklara kıyasla bazı farklılıklara sahiptir. Ayrıca gerek mental
gerekse ruhsal olarak bazı eksikliklere de sahiptir. Boşanmalar haricinde, hastalıklar, savaşlar, göçler vesaire de
haneleri ve çocukları baba figüründen yoksun bırakmaktadır. Baba yoksunu olarak yetişen çocuklar, sıradan bir
çekirdek ailede yetişen çocuklara kıyasla gerek mental gerekse ruhsal bazı farklılıklara sahip olabilmektedir.
Boşanmalar dışında, hastalıklar, savaşlar, göçler vs de haneleri ve çocukları baba figüründen yoksun bırakmaktadır.
Babanın çocuk üzerindeki etkisi çok önemliyken, baba yoksunluğu hissinin pandemi sürecinde daha yoğun
hissedildiği tahmin edilmektedir.
Yabancılaşma kavramı; değerlerin yokluğu, içe dönük bir tutum, çağdaş insanın sosyo-psikolojik rahatsızlığı ve
gereksinimlerin karşılanamaması sonucu ortaya çıkan bir durum olarak da açıklanırken (Dean, 1962; Denhart,
1972; Dönmezer, 1982; Drake & Smith, 1978; Akt. Eryılmaz, 2010), kişisel, çevresel ve sosyal faktörlerin etkisiyle
öğrencinin okula olan aidiyet duygusunu kaybetmesi sonucu okuldan psikolojik olarak uzaklaşma ve okula yönelik
yaşanılan yalnızlık hissi (Bronfenbrenner, 1986).
Seeman, yabancılaşmanın boyutlarını aşağıdaki şekilde belirtmektedir:
✓
✓
✓
✓
✓

Güçsüzlük (powerlessness),
Anlamsızlık (meaninglessness),
Kuralsızlık (normlessness),
Yalıtılmışlık (social-isolation),
Kendine yabancılaşma (self-isolation) (Seeman, 1959).

Brown, Higgins ve Paulsen (2003)’e göre öğrencilerin okula yabancılaşmanın belirtileri arasında öğrencilerin okulu
sıkıcı bir hapishane gibi görmeleri, okul sorumluluklarını kendisi için çok bulmaları, kendi görüş ve düşüncelerini
değersiz bulmaları, okulda aldığı eğitimin gelecek yaşantısına katkı sağlamayacağını düşünmeleri yer alırken,
yabancılaşan öğrencilerin okulun ve ailenin beklentilerini gerçekleştirebilmek için kuralları çiğnedikleri, okulda
kendini yalnız, kurallardan ve standartlardan kopuk hissettikleri görülmektedir. Günümüzde pandemi sürecinde
yaygın olarak uzaktan eğitim ile derslerin işlenmesi öngörülmüş ve mecbur kalınmıştır. Bu durum yaklaşık 1,5
eğitim-öğretim yılına yayılmış ve farklı yansımaları olmuştur. COVID-19 pandemisininin oluşturduğu karmaşadan
dolayı ekonomilerini korumakla ilgilenen devletlerin çoğu dijital teknolojilerin kullanımını benimseyen acil durum
önlem paketleri başlatarak eğitim sürecini idame ettirme yoluna girmişlerdir (Agnoletto&Queiroz, 2020). Bu
süreçte ülkemizde diğer birçok ülke gibi dijital teknolojileri kullanarak eğitime devam etmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2019) raporuna göre Türkiye, 18 milyon civarında öğrenciye ve 950 bin civarında
öğretmene sahiptir. 16 Mart itibariyle kapatılan okullardaki örgün ve yaygın eğitim pandemiden etkilenen en büyük
kamusal alandır (B Bakioğlu, M Çevik , 2020). Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler aynı şartlar altında eğitim
alamadıkları, teknolojik cihazlara ihtiyacı olanların ihtiyacı karşılansa bile evlerde uygun bir ders ortamı
sağlanmasının güç olduğu görülmüştür. Dijital platformlara hızlı geçişin öğretim programlarını olumsuz
etkileyebileceği özellikle de internet ve bilgisayarda daha az donanımlı eğitimcileri zorluklara sürüklediğini dile
getirmiştir. Yine bir ekranın ve mikrofonun aracılık ettiği bir sınıfı yönetmenin zorluklarından ötürü birçok
eğitimcinin dersi yürütemediklerini rapor etmiştir (B Bakioğlu, M Çevik , 2020). Bu gibi durumları yaşayan
öğrenciler pandemi dönemi eğitim ve öğretim sürecinde en belirgin zorluklar yaşayanlardır. Bu zorlukların neler
olduğunun belirlenerek uzaktan eğitimin daha işlevsel hale getirebileceği unutulmamalıdır. Çocuklarda görülen
değişimlerin incelerek okula uzak kalan öğrencilerin okula yabancılaşma seviyeleri belirlenmesi ayrıca örgün
olarak ve uzaktan yapılan eğitimlerin bu açıdan da karşılaştırılmalı olarak incelenmesi gelecekte karşılaşılabilecek
problemlerin üstesinden gelmek adına önemlidir.
2. AMAÇ
Anne, baba ve çocuktan oluşan ailedeki bireylere düşen roller, içinde bulundukları toplumun yapısından ve
geleneklerinden etkilenir. Sürekli ve hızlı bir değişimin yaşandığı günümüz toplumlarında, kültürel yapıdaki
farklılaşmalar annelik özellikle babalık rollerini de değişime zorlamıştır. Bundan otuz-otuz beş yıl öncesinde anne
ve babanın üstlendiği görevler birbirinden net bir biçimde ayrılmışken bugün görev dağılımındaki bu ayırım aynı
derecede kesin değildir (Şahin, 2007). Çocuğun gelişiminde ailenin rolü ve önemi üzerinde durulurken genelde
annenin çocuğun yaşamındaki rolü üzerinde durulur. Batı toplumlarında olduğu gibi bizim toplumumuzda da
ailelerin büyük çoğunluğunda anne, çocuğun bakım ve eğitiminden sorumlu olan tek bireydir. Özellikle yaşamın ilk
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yılını kapsayan bebeklik döneminde, çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılayan anne, onu geliştirecek tüm uyarıcıları
sağlayan kişidir. Babanın çocuğun eğitiminde devreye girmesi genellikle ikinci yılda veya ikinci yılın sonunda
gerçekleşir. Çünkü bebeklikten çıkmaya başlayan çocuk, hareketleri ve yarım konuşmasıyla babasının dikkatini
çeker. Çocuğu iki yaşlarına varınca, ona yakınlaşmaya başlayan bir baba, babalık görevini yerine getirmekte
gecikmiş sayılır, çünkü babalık bebeklik döneminin sonunda başlamaz. Baba, çocuğu doğduğu andan itibaren, hatta
daha çocuk anne karnında iken ona ilgi duymalı, sevgi ve şefkat beslemelidir (McBride ve McBride, 1993 ;Razon,
1987). Çocuğun kişilik gelişiminde, babanın çocuğuna karşı tutum ve davranışları, çocuğun kişiliğini geliştiren
etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. (Aktaş, 1993) Baba yoksunluğunun olması durumunda ise baba rol
modeli kişinin yaşamında eksik kalacaktır. Toplumumuzda örnekleriyle sıkça karşılaştığımız bir konu olan baba
yoksunluğu, gençlik çağındaki bireyin davranışları için büyük bir önem taşır. Ergenlik çağını da içeren bu
yaşlardaki gençlerin sağlıklı bir çekirdek aile içerisinde kalması eğitim öğretim yaşantısına olumlu yansıdığı
görülmektedir. Son yıllarda artan boşanma vakaları neticesinde çocuklar babalarına en ihtiyaç duydukları
çağlarında babalarından uzak kalmışlardır ve dönem kısa sürmemiştir. Ayrıca pandemi evde kalma sürelerinde
büyük bir artışa neden olmuştur. Bu süreçte ebeveynleri boşanmış ve annesiyle birlikte yaşayan çocukların
babalarıyla görüşme süreleri de azalmıştır bu durumun okul yaşamına etkisinin araştırılması önemlidir. Çünkü
eğitimin öznesi öğrenci olmalıdır. Ancak günümüz eğitim sistemlerinde öğrencilere neyi, nasıl öğrenmek istedikleri
çoğu zaman sorulmamaktadır (Katıtaş, 2012). Bu pandemi sürecinde de bu hassasiyetin gösterilemediği açıkça
ortadadır. Öğrenciler yetişkinler tarafından kendileri için en iyi olduğu varsayılarak hazırlanan eğitim
programlarına uymak zorunda olduğundan birçok öğrenci, eğitim sistemine ve uygulamalarına karşı mesafeli bir
duruş sergilemekte, yakın görmediği bu sisteme kendini yabancı hissetmektedir (Katıtaş, 2012). Gerek uzaktan
eğitim süreci gerekse ailevi nedenlerden kaynaklanan baba yoksunluğunun bu pandemi süresinde ergenlik
çağındaki lise öğrencilerinin okula yabancılaşma seviyelerine etkisi incelenerek olası çözüm önerilerinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı bu projede uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin
baba yoksunu olup olmama durumlarının okula yabancılaşma seviyelerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Araştırmanın temel probleminin yanında alt problemlerde belirlenmiştir. Bu alt problemler şunlardır:
✓ Pandemi döneminde öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeyleri nedir?
✓ Pandemi döneminde cinsiyetin öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri üzerinde etkisi var mıdır?
✓ Belirgin bir ebeveyninden ayrı olan ve olmayan öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri arasında fark var
mıdır?
✓ Baba yoksunu öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri ile baba yoksunu olmayan (velayeti annede olan)
öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
✓ Uzaktan eğitim sürecinde dersleri düzenli takip etmenin öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerine etkisi var
mıdır?
3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu proje nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte yürütüldüğü karma yöntem araştırmasıdır. Nicel boyutunun
anketlerden elde edilen puanlarla belirlendiği nitel boyutunun ise görüşmelerle elde edilen verilerin analiz
edilmesiyle yapılan bir durum çalışmasıdır. Durum çalışmasının en büyük özelliği bir ya da birkaç durumun
derinlemesine araştırılmasıdır. Yani bir duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu
nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
3.2. Araştırmanın Örneklem Grubu
2020–2021 Eğitim-Öğretim yılında Ankara ilinde öğrenim gören lise öğrencileri araştırmanın evrenini
oluştururken, Ankara ili merkezinde bir devlet okulu olan sosyal bilimler lisesinde öğrenim gören hazırlık sınıfı
öğrencilerinden 185 öğrenci, araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Kolay örneklem metodu tercih
edilmiştir. Nicel bulguların 185 öğrenciden alınan verilerle sağlanırken nitel veriler bu öğrencilerin içinden rastgele
seçilen 6 öğrenci ile elde edilmiştir.
3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri nicel ve nitel verilerden oluşmuştur. Öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerinin
belirlenmesinde “Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği” kullanılmıştır. Bunun yanında kişisel bilgi formu kullanılarak
baba yoksunu olan ve olmayan öğrencilerin sayısı, araştırmaya katılan tüm öğrencilerin cinsiyetleri, ebeveynlerin
birlikte olup olmama durumu, uzaktan derse katılım araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturmuştur.
Araştırmada kullanılan ölçeklerin daha önceden farklı araştırmalarda kullanıldığı, lise öğrencileri düzeyine uygun
olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmış frekans değerleri,
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aritmetik ortalamalar, bağımsız gruplar t-Testi yapılmıştır. Nitel analizde ise betimsel analiz yapılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler transkriptler halinde düzenlenmiş temalar oluşturularak
öğrencilerin yabancılaşma düzeyleri derinlemesine analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular tablolar ve
grafikler halinde verilmiştir.
3.4. Veri Toplama Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının alanında uzman kişilere danışılması, anket sahiplerinin uygun
görüşleri ve lise müfredatına çerçevesi içerisinde yer alan anket soruları nedeniyle kapsam geçerliğinin olduğu
görülmüştür. Ayrıca Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün onay vermesi ile de araştırmada kullanılmıştır. Her iki
ölçekte de likert tipi anket kullanılmıştır.
3.5. Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
Ortaöğretim öğrencilerinin okula ilişkin yabancılaşma düzeylerini ölçmek amacıyla Sanberk (2003) tarafından
geliştirilen “Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (ÖYÖ)” kullanılmıştır. Ölçek, güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık ve
sosyal uzaklık alt boyutlarından oluşmaktadır. Bu projede ÖYÖ‟nün toplam puanı kullanılarak öğrencilerin okula
yabancılaşma düzeyleri ölçülmüştür. 5’li likert tipi ölçekten alınabilecek en düşük puan 17 iken, en yüksek puan ise
85’tir. Puanların yükselmesi bireylerin daha fazla yabancılaşma düzeylerinin yükseldiğini göstermektedir. Test
tekrar test korelasyon katsayısı. 77 olarak bulunan ölçeğin, iç tutarlılık katsayısı. 79 olarak hesaplanmıştır (Sanberk,
2003).
3.6. Kişisel Bilgi Formu
Araştırmanın bağımsız değişkenleri hakkında veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel
bilgi formu öğrencilerin baba yoksunu olan ve olmayan öğrencilerin sayısı, araştırmaya katılan tüm öğrencilerin
cinsiyetleri, ebeveynlerin birlikte olup olmama durumu, uzaktan derse katılım değişkenleri araştırmanın bağımsız
değişkenlerini oluşturmuştur.
4. BULGULAR
Bu bölümde “Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği” Anketi ve “Kişisel Bilgi Formu”ndan elde edilen nicel bulgular ile
yarı yapılandırılmış görüşmelerden ulaşılan nitel bulgulara yer verilmiştir. Yapılan SPSS analizi sonucunda
anketten elde edilen puanların homojen dağıldığı görülmüştür. Grup sayısının 50’den büyük olması sebebiyle
Shapiro-Wilk analizi yapılmış olup anket puanlarının homojen dağıldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple parametrik
testlerin yapılmasına karar verilmiştir. Baba yoksunu olan ve olmayan öğrencilerin sayısı, araştırmaya katılan tüm
öğrencilerin cinsiyetleri, ebeveynlerin birlikte olup olmama durumu, uzaktan derse katılım değişkenleri Aritmetik
ortalama, bağımsız gruplar t-Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış sonuçlar tablolar halinde
verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Düzeyleri
N
En Düşük
Yabancılaşma
185
32

En Yüksek
66

Ortalama
49

Standart sapma
6,45

Tablodan sosyal bilimler lisesi öğrencilerin pandemi döneminde okula yabancılaşma düzeyleri görülmektedir. En
yüksek 85 en düşük 17 puan aralığının olduğu ölçekte öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerinin 49 olması orta
düzeyde bir yabancılaşmanın olduğunu göstermektedir.
4.1. Cinsiyet Değişkenine Yönelik Bulgular
Cinsiyet değişkeninin öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerine etkisinin belirlenmesinin araştırıldığı projede
bağımsız gruplar t –Testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 2. Cinsiyet Değişkeninin Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Düzeylerini Belirlemek Amacıyla Yapılan Bağımsız Gruplar T- Testi
Sonucu
Cinsiyet
N
Ortalama
S
Sd
t
p
Kız
142
48,73
6,19
183
-,916
.361
Erkek
43
49,76
7,23
N=185*p<.05

Tablodan öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerinde kız erkek öğrenciler arasında anlamlı farklılığın ortaya
çıkmadığı görülmüştür.
4.2. Ebeveynlerin Ayrı Olup Olamama Değişkenine Yönelik Bulgular
Ebeveynleri ayrı olan ve olmayan öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri karşılaştırılmasında bağımsız gruplar
t-Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.
sssjournal.com

International Social Sciences Studies Journal

sssjournal.info@gmail.com
2212

International Social Sciences Studies Journal 2022

Vol:8

Issue:99 JUNE

Tablo 3. Ebeveynlerin Birliktelik Durumu Değişkeninin Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Düzeylerini Belirlemek Amacıyla Yapılan
Bağımsız Gruplar T- Testi Sonucu
Birliktelik durumu
N
Ortalama
S
Sd
t
p
Birlikte değil
17
49,70
7,58
183
,487
.627
Birlikte
168
48,90
6,33
N=185*p<.05

Tablodan görüldüğü gibi öğrencilerin ebeveynlerinin ayrı olup olmamalarının uzaktan eğitim süresince onların
okula yabancılaşma düzeylerine anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
4.3. Baba Yoksunu Öğrencilerin Yabancılaşma Düzeyleri
Ebeveynleri ayrı olan 17 öğrenciler ise baba yoksunu olan ve olmayan öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri
incelemek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır.
Tablo 4. Çocuk Velayeti Durumu Değişkeninin Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Düzeylerini Belirlemek Amacıyla Yapılan Bağımsız
Gruplar T- Testi Sonucu
Velayet Durumu
N
Ortalama
S
Sd
t
P
Annede
14
52,07
5,26
15
,3734
.002
Babada
3
38,66
7,63

Tablodan baba yoksunu olan öğrenciler ile baba yoksunu olmayan öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerinin
baba yoksunu olan öğrenciler lehine anlamlı düzeyde farklı olduğu, baba yoksunu olan yani velayeti annede olan
öğrencilerin okula daha fazla (p<.05) yabancılaştıkları görülmektedir.
4.4. Uzaktan Eğitime Düzenli Katılma Değişkeni
Öğrencilerin uzaktan derse katılımlarının incelendiği projede aşağıda yer alan bulgular ortaya çıkmıştır.
Tablo 5. Uzaktan Eğitime Düzenli Katılım Değişkeninin Öğrencilerin Okula Yabancılaşma
Bağımsız Gruplar T- Testi Sonucu
Uzaktan Derse Düzenli Katılım
Öğrenci Sayısı
Ortalama
Evet
130
48,54
Hayır
55
50,00

Düzeylerini Belirlemek Amacıyla Yapılan
S
6,45
6,36

Sd
183

t
-1,406

P
.161

Tablodan öğrencilerin %70 oranında uzaktan eğitim derslerine düzenli katıldıklarını beyan ettikleri görülmektedir.
Öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerine bakıldığında derslere düzenli katılım gösterenlerin okula
yabancılaşma düzeyleri ortalamalarının daha düşük olduğu fark edilmektedir. Ancak ortalamalar arasındaki bu fark
da anlamlı bulunmamıştır (p>.05).
4.5. Nitel Bulguların Analizi
Pandemi dönemi sosyal açıdan da eşine oldukça az rastlanılan pek çok alışkanlıkların kazanıldığı ve kaybedildiği
insanların farklı yaşam şekilleri geliştirdiği bir dönem olmuştur. Böyle bir dönemde insanlar kapalı kalmış sosyal
ilişkilerden uzaklaşmıştır. Uzaktan eğitim hiç kuşkusuz bu dönemde oldukça ön plana çıkmış ulusal ve uluslararası
eğitimlerde yaygın kullanılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan lise öğrencilerinin, özellikle baba yoksunu
ergenlerin bu süreci sosyolojik açıdan nasıl tamamladıkları nitel araştırmamızın temelini oluşturmuştur. Bu sebeple
anketler dışında yapılan görüşmelerle derinlemesine yapılan betimsel analizlerle bu dönemde baba yoksunu
öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri daha belirgin anlaşılabileceğini düşünmekteyiz. Bu sebeple araştırmada
yarı yapılandırılmış görüşmelerden oluşturulan transkriptler içerik analizi ile temalar oluşturularak anlamlı
bulgulara dönüştürülmüştür. Kız öğrencilere K, erkek öğrencilere Ö harflerinin yanında numara da verilerek
kodlama yapılmıştır (öğrenci isimleri kullanılmamıştır). Görüşmelerde tarafsız davranılmaya özen gösterilmiştir.
4.5.1. Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşler
Öğrencilerin yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri değerlendirmeleri aşağıda verilmiştir.
Soru: Okulda verilen eğitimi değerlendirecek olursan (eleştirel düşünce olarak) nasıl değerlendirirdin?
KÖ3: Yani evdeyken uzaktan eğitimde dikkatim çok çabuk dağılabiliyor. Hani sonuçta derse telefondan giriyoruz.
Mesaj geliyor, biri arıyor. Dikkatim çok çabuk dağılıyor. Ama burada (yüz yüze eğitimde) imkânsız öyle bir şeyin
olması. Yani genel aslında yüz yüze çok memnunum. Ama uzaktan eğitimin böyle çok iyi olduğunu
düşünmüyorum. Bunda bizim de etkimiz var. Bizim motivasyonumuz olmadığı için onların da (öğretmenlerin)
motivasyonu düşüyor ve hani istemsizce bir verimsizlik oluyor.
Soru: Akademik başarın düştü mü arttı mı? Ya da aynı mı kaldı?
KÖ3: Düştü sayılır. Yani derslere katılımım düştü ama notlarımda bir değişim olmadı.
KÖ4: Evet. İlk başlarda etkiledi. Sonra psikologdan dikkat hapı aldım. Onun sayesinde daha iyi odaklandım.
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KÖ1: Online eğitimden dolayı düşüş yaşadım. Fazla odaklanamadım. Notlarım biraz düştü.
KÖ2: Ders notlarım düştü. Online eğitimi pek ciddiye alamadım. Notlarımda düşüş yaşadım
Soru: Dersler bitince haber veriliyor okulda zil çalıyor uzaktan eğitimde hocalar haber veriyor. Sence en çok hangi
dönemde dersin bitmesini bekledin okul zamanı mı pandemi sürecinde mi?
KÖ3:Pandemi sürecinde.
Soru: Sizce bu duruma uzaktan eğitim mi neden oluyor, yoksa sizin derse karşı tutumunuz mu?
KÖ3:Dersten sıkıldığım için daha çok.
Soru: Online eğitim mi yüz yüze eğitim mi daha yararlı? Neden?
EÖ2: Yüz yüze eğitim tabi ki, ben bilgisayara uzun süre bakamıyorum, odaklanamıyorum.
KÖ4: Yüz yüze.
KÖ3: Yakından olması, yüz yüze olması. Yüz yüze eğitimde daha çok öğrendiğimi düşünüyorum.
Yapılan görüşmeler sonucunda baba yoksunu öğrencilerin uzaktan eğitim süresince verimli olmadıkları, derslerine
yoğunlaşamadıkları derslerde sıkıldıkları belirlenmiştir.
4.5.2. Anlamsızlık ve Yalnızlık
Yabancılaşmanın anlamsızlık boyutunun derinlemesine incelemesinde baba yoksunu olan öğrencilerin pandemi
döneminde yapılan uzaktan eğitimi değerlendirmeleri ve bu sürecin kendilerinde nasıl anlam değişikliği yaptığına
dair sorular yönlendirilmiştir.
Soru: Pandemi öncesi ve sonrasında okula yüklediğin anlam değişti mi? Nasıl?
EÖ2: Evet. Okul boş bir şey diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Zaman geçmiyor evde.
KÖ1: Daha gelişmiş hissediyorum kendimi, evde daha çok geliştirdim kendimi. Kurslara gidemedim fakat evde
kendim geliştirdim kendimi. Evde çok sosyalleşemiyorsun. Daha çok içine kapanıklık oluyor.
KÖ2: Evet, eskiden daha fazla arkadaşım vardı. Giderek sanki herkes benden soğuyormuş gibi geldi. Sanal ortamda
kendimi daha rahat hissediyorum.
KÖ4: Sosyal ortamımızın önemini anladık, öğretmenlerimizin önemini anladık, yüz yüze eğitimin daha anlaşılır
olduğunu anladık.
KÖ3: Yani okul bir zorunluluktu. Ama artık önemsemiyorum gibi, bir zorunluluk olarak görmüyorum artık.
Soru: Pandemi döneminde okuldan uzak kalmak sizin okula karşı özlem duymanıza neden oldu mu?
KÖ3: Daha çok istedim.
Görüşmelerden yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime göre daha önemli olduğu bu da okulu daha anlamlı hale getirdiği
belirtilmektedir. Sosyal ortamdan uzak kalmanın öğrencileri yalnızlaştırdığı ifadelerden anlaşılmaktadır. KÖ3
numaralı öğrencinin ifadesinden ise okulun zorunlu olmasına yönelik bir anlamsızlık fark edilmektedir. Sanal
ortamın öğrencilerde bir rahatlık hissi oluşturduğu da belirlenmiştir.
4.5.3. Normsuzluk
Okulda uyulması gereken kurallı içeren okul normlarına yönelik öğrencilerin görüşleri aşağıdaki şekilde olmuştur.
Soru: Okul kurallarına uyar mısınız, uygular mısınız?
KÖ4: Evet
KÖ3: Hayır. Yasakları çiğnemeye meyilliyim.
EÖ1: Bu süreçte herhangi bir kural yok ama kurallar olsa çiğnemeye meyilliyim
EÖ2: Hayır.
Soru: Okul kurallarına uyulması gerektiğini düşünüyor musunuz?
KÖ4: Bazen çok sıkı tutuyorlar. Okuldan kaçmak, kavga etmek bir kereliğine olabilecek bir şey. Ama tabi bu
kurallar düzeni sağlamak için gerekli.
EÖ1: Bu süreçte (uzaktan eğitimde) herhangi bir kural yok ama kurallar olsa çiğnemeye meyilliyim.
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Soru: Okulda uymadığınız kurallar neler?
EÖ2: Kavga var, dersi dinlemiyorum bazen de
Okula yabancılaşmanın en fazla okul normlarında olduğu görüşmelerden anlaşılmaktadır. Baba yoksunu olan erkek
ve kız öğrencilerde okul normlarını gerekli buldukları fark edilse de, öğrencilerin bu normlara uymayı istemedikleri
anlaşılmaktadır.
4.5.4. Güçsüzlük ve kendinden uzaklaşma
Soru: Pandemide benlik algın değişti mi? Yani kendini pandemide mi daha fazla tanıma şansı elde ettin yoksa okul
ortamında mı daha iyi tanıyordun?
KÖ1: Evet kendime daha çok vakit ayırdım.
KÖ2: Evde sürekli kendimle baş başa olduğum için kendime yakınlaştım.
KÖ3: Evet. Evde tekken, yalnız kalınca daha iyi tanıdım.
KÖ4: Yalnız kaldığımda kendimi daha iyi tanıdığımı düşünüyorum.
Soru: Pandemi öncesi ve sonrası arkadaş ilişkilerinde değişiklik oldu mu?
EÖ: Evet oldu Önceden de pek fazla yoktu, şimdi hiç yok. Onlar benimle görüşmeyi istemiyorlar. Ben pek iletişim
kuramam tanımadıklarımla. Özgüven eksikliğinden.
KÖ1: Bu konuda bir sıkıntım yok, eskiden de şimdi de kendime güveniyorum. Zaten annemle yaşadığım için
onunla daha iyi anlaşıyorum. Arkadaş gibiyiz.
KÖ2: Şimdi eskiye göre fikirlerimi açıklarken zorlanıyorum. Evde ailemle de önceden de şimdi de pek sağlam
ilişkim yok.
Soru: Pandemi de arkadaş ilişkilerin nasıl? Kendini arkadaşlarının yanında yetersiz, güçsüz hissediyor musun?
KÖ2: Eskiden daha fazla arkadaşım vardı, şimdi onları kaybetmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden okula gelmek
isteme nedenim; tamamen çevre için oluyor.
KÖ3: Yani ilk zamanlarda çok iyiydi. Hem internetten tanıştık falan samimiydim baya. Ama şimdi çok iyi
olduğunu söyleyemem. Yani bazı dönemler güçsüz hissettiğim oluyor.
Baba yoksunluğu yaşayan erkek ve kız öğrencilerin uzaktan eğitim süresince arkadaşlarından uzakta kalmış
olmaları onların kendilerini güçsüz hissetmelerine neden olduğu gibi sosyal hayattan uzaklaşmalarına da neden
olmuş görünmektedir. Ancak öğrencilerin bu süreçte kendilerini daha fazla tanıma imkânı bulduklarını belirttikleri
ifadelerinden anlaşılmaktadır.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Dünyaya geldikleri ilk günden itibaren tüm çocukların yaşamlarını şekillendirme gücüne sahip olan aile kurumu,
fiziksel gereksinimlerinin yanı sıra sevgi, güven gibi duygusal gereksinimlerinin de karşılandığı bir yerdir (Tezel
Şahin ve Özbey, 2007). Pandemi sürecinin insan sağlığı ve sosyolojisi üzerine bıraktığı etkiler ilerleyen yıllarda
yapılan araştırmalarla belki daha iyi anlaşılabilecektir. Okula yabancılaşmanın öğrencinin akademik başarısıyla
ilişkili olduğundan (Atik, 2016), okula yabancılaşmanın önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada ise
pandemi nedeniyle başlayan uzaktan eğitimde öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri belirlenmek istenmiş ve
belirlenen olumsuzluklara, ortaya çıkan problemlere çözüm aranmıştır.
Bu bölümde araştırmada belirlenen problemler sırasıyla sonuçlandırılarak tartışılmıştır.
✓ Alt probleme ait sonuç şu şekildedir:
Araştırma sonunda öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri nicel yönden orta düzeyde bulunmuştur. Okula uzan
zaman yüz yüze eğitime devam edememiş öğrencilerin okula yabancılaşma seviyesinin orta seviyede olup yüksek
seviyede olmaması olumlu bir sonuç olarak yorumlanabilir. Çünkü ulusal anlamda yapılan çalışımlarda pandemi
öncesi lise öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerinin orta düzeyde olduğunu pek çok çalışmada (Altay, 2019;
Coşkun ve Altay, 2009) ortaya konduğundan bu süreçte yabancılaşmanın artış göstermemiş olması olumlu bir
gelişmedir.
✓ Alt probleme ait sonuç:
Araştırmada cinsiyet değişkeninde öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerine etkisinin olmadığı görülmüş nitel
yönden verilen cevaplarda bu yönde bir örtüşmenin olduğu belirlenmiştir. Pandemi süresince gerek kız öğrencilerin
sssjournal.com

International Social Sciences Studies Journal

sssjournal.info@gmail.com
2215

International Social Sciences Studies Journal 2022

Vol:8

Issue:99 JUNE

gerekse de erkek öğrencilerin aynı şartlarda eğitim almış olmaları okuldan aynı oranda uzak kalmış olmaları
onların okula yabancılaşma düzeylerine eşit oranda etki yaptığı söylenebilir. Yüz yüze eğitim süresince sosyal
ilişkiler ve okulda yaşantıları cinsiyetler üzerinde farklı etki bırakabileceği için farklı sonuçların ortaya çıkabileceği
muhtemeldir. Yapılan ulusal araştırmalara bakıldığında da cinsiyetin öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerine
etkisinin olmadığı (Sanberk, 2003; Çelik ve Babaoğlan, 2017; Yanık ve Çamlıyer, 2015; Sağın ve Akbuğa, 2019)
pek çok çalışmanın olması araştırmamızı destekler niteliktedir.
✓ Alt probleme ait sonuç:
Yaptığımız projede elde ettiğimiz sonuçtan bir diğeri ebeveynleri ayrı olan ve ayrı olmayan öğrencilerin okula
yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın görülmemesi olmuştur. Ebeveynleri ayrı olan ve olmayan
öğrencilerin yabancılaşma düzeyleri arasında belirgin bir farklığa rastlanmazken baba yoksunu olan öğrencilerin
(velayeti annede olan) yabancılaşma düzeylerinin baba yoksunu olmayan öğrencilerden anlamlı bir şekilde farklılık
gösterdiği belirlenmiştir. Bunun nedenlerinin araştırılmasında görüşmelerden (nitel bulgulardan) yararlanılarak
derinlemesine analiz edilmiş ve bu analizler neticesinde baba yoksunu öğrencilerin uzaktan eğitim süresince okula
özlem duydukları ancak bu özlemin özellikle arkadaş ilişkilerine ve yüz yüze eğitime yönelik bir anlam ifade ettiği
fark edilmiştir. Öğrencilerin okul normlarına uzak durması yabancılaşmayı artıran bir diğer faktördür. Bu süreçte
öğrencilerin okula yükledikleri anlamda pozitif bir artış fark edilirken okulun psikolojik öneminin daha iyi
anlaşıldığı görülmüştür.
✓ Alt probleme ait sonuç:
Baba yoksunu olan (velayeti annede) öğrencilerin baba yoksunu olmayan öğrencilere oranla daha fazla okula
yabancılaştıkları belirlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen sonuçlarda baba yoksunu öğrencilerin uzaktan eğitim
süresince kendilerini daha iyi tanıdıkları görülmüştür. Bu görüşmelerden öğrencilerin yalnızlık hislerinin artmış
olması arkadaşlarına duydukları özleme bağlı olmakla birlikte, kendilerini daha iyi tanıdıklarını ifade etmeleri
benlik oluşumlarını akla getirmektedir.
Kendini tanımanın okula yabancılaşma ile ilgisini ortaya koyan
çalışmalara dayanarak (Coşkun ve Altay, 2009) baba yoksunu öğrencilerin pandemi öncesinde kendilerini daha az
tanıdıkları söylenebilir. Bu durum ayrıca okula neden daha fazla yabancılaştıklarını da (baba yoksunu olmayan
öğrencilere oranla) açıklayabilir. Çünkü bu çağdaki öğrencilerin kişisel gelişimlerinde ebeveynlerin rolü çok
önemlidir. Bronfen brenner (1986)’e göre öğrenci yabancılaşması, kişisel, çevresel ve sosyal faktörlerin etkisiyle
öğrencinin okula olan aidiyet duygusunu kaybetmesi sonucu okuldan psikolojik olarak uzaklaşma, yaşanılan
yalnızlık hissi olarak nitelendirildiğinden evlerine uzun bir süre kapanan ve özel ailevi durumları olan öğrencilerde
yabancılaşmanın daha fazla hissedilmesi kaçınılmazdır. Babalarından yoksun öğrencilerin rol model alarak
gelişimlerini tamamlamaları toplum sağlığı açısından da tercih edilmelidir. Baba eksikliği pandemi gibi insanları
korkutan, sosyal açıdan yalnız bırakan bir süreç olduğundan bu durum ergenlik çağındaki bu öğrencileri fazlasıyla
etkilemiş olabilir. Çünkü çocuk gelişimi ve eğitiminde anne ve babalar doğrudan ya da dolaylı olarak; farklı ancak
birbirini tamamlayan etki gücüne sahiptirler (Tezel Şahin ve Özbey,2007). Çocukların gelişimlerini sağlıklı bir
şekilde sürdürebilmeleri için, anne kadar baba figürüne, babalarıyla etkileşim içerisinde olmaya da ihtiyaçları
vardır. Çünkü babalar, çocuklarının hayatında son derece önemli bir etkiye sahiptirler (Taşkın, 2011). Ayrıca anne
ve baba arasındaki ilişki sağlıklı bir şekilde devam edemediği durumlarda anne tüm sevgi ve ilgisini çocuğuna
vererek, çocuğun bağımsız bir kişilik geliştirmesini engelleyici tutum içerisine girebilmektedir (Güngörmüş, 1999).
Kişilik gelişimi, sağlıklı bir şekilde sosyalleşme süreci de aile ortamında meydana gelmektedir (Tezel Şahin ve
Özbey,2007). Bu ailevi etkiler okula yabancılaşmaya zemin hazırlamış olabilir.
✓ Alt probleme ait sonuç:
Projede öğrencilerin uzaktan eğitime katılım davranışları incelenmiş öğrencilerin %70’nin uzaktan derslere düzenli
katıldıkları belirlenmiştir. Derslere düzenli katılan ve katılmayan öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyleri
incelendiğinde ise ortalamalar arasında farklılığın olduğu görülmüştür. Derslere düzenli katılan öğrencilerin okula
yabancılaşma düzeyleri ortalamaları (X̄ =48,54) düzeyindeyken, derslere düzenli katılmayan öğrencilerin
ortalamalarından (X̄ =50,0) daha düşük bulunmuştur. Bu durum derslere düzenli katılım gösterenlerin daha az
yabancılaştıklarını düşündürmüştür. Ancak bağımsız gruplar t-Testi sonucunda ortalamalar arası oluşan bu
farklılığın istatiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (p>.05). Diğer yandan baba yoksunu olan (velayet
annede) ve baba yoksunu olmayan öğrencilerin uzaktan derslere katılımdavranışlarıincelenmiş, ebeveynleri ayrı
olan öğrencilerde uzaktan derse katılım ile okula yabancılaşma düzeyinde belirgin bir azalmanın olmadığı fark
edilmektedir. Diğer yandan baba yoksunu olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime sürekli katılmadıkları ve
yabancılaşma puanlarının düşük olduğu görülmektedir.
5.1. ÖNERİLER
Bu çalışmada sadece baba yoksunluğu ele alınmıştır. İleriki çalışmalarda anne yoksunluğu da ele alınarak
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araştırmalar planlanabilir.
Pandemi döneminde öğrencilerin uzun süre okuldan ayrı kalmasının okul yabancılaşma seviyelerinin incelendiği bu
projede öğrencilerin okullara yabancılaşma seviyelerinin belirlenmesi, sosyolojik açıdan bu dönemin etkisi ortaya
çıkarılmak istenmiştir. Bu dönemde okula olan özlemin arttığı ve ülkemizde yapılan diğer çalışmalara bakarak
yabancılaşmanın artmadığı söylenebilir. Uluslararası yapılan araştırmalarda okula yabancılaşmanın etkisi
sonucunda öğrencilerde saldırgan davranışların, okul devamsızlığının, okula karşı ilgisizlik ve düşmanlığın arttığı,
öğrencilerin başarısının azaldığı (Newmann, 1981; Staples, 2000) belirlenmiştir. Bu sebeple araştırmada elde edilen
sonuç bu dönemin okula yabancılaşma açısından psikososyal açıdan sağlıklı geçirildiğini düşündürmektedir. Bu
sonuç sevindirici olmakla birlikte uzaktan eğitimle yapılamayanlar üzerine yoğunlaşmak gereklidir. Örneğin
derslerin açık alanda işlenmesi gibi alternatif çözümlerin geliştirilmesi önerilir. Ayrıca okulların kapalı olması açık
alan da yapılacak etkinliklere engel değildir. Açık alanda virüsün bulaştırıcılığı oldukça düşük olasılık içerdiğinden
açık alanda etkinlikler ve sosyal aktiviteler olası kapanmalarda okullarda ve farklı mekânlarda yapılarak sosyal
izolasyonun önüne geçilerek okullara yabancılaşma azaltılabilir.
Baba yoksunu öğrencilerin yabancılaşma düzeylerinin örneklem grubun ortalamasından ve baba yoksunu olmayan
(velayet babada) öğrencilerden fazla olduğundan burada baba gereksinimi oldukça belirgindir. Kavut’a göre
(2015), aile üyeleriyle olan ilişkileri, çocuğun diğer bireylere, nesnelere ve tüm yaşama karşı aldığı tavırların,
benimsediği tutum ve davranışların temelini oluşturur. Pandeminin getirmiş olduğu bunaltıcı bir kapanma
sürecinde çocukların ve ergenlerin ayrı dahi olsa babalarıyla daha fazla vakit geçirilmesini sağlayacak
düzenlemelere gidilmelidir. Öğrencinin talepleri doğrultusunda yasal düzenlemelerle pandemi gibi böylesi sıra dışı
durumlarda birlikteliğin sağlamasının oldukça olumlu yansımalarının olacağını düşünmekteyiz. Bu birlikteliğin
sağlanması toplumu derinden etkileyen böylesi geniş salgın hastalıklarda eve kapanmayla yaşanan olumsuzluklara
aile içi dayanışmayla daha kolay atlatılabileceğini düşünmekteyiz. Pandemide pek çok çalışanın evden çalıştığı
unutulmamalıdır. Babalar pek tabi evde çocuklarıyla (karşılıklı istekler var ise) pandemi sürecinde daha fazla
birlikte olabilir. Yapılacak bazı düzenlemelerle bu durumun kolaylıkla giderilebileceğini düşünmekteyiz. Ancak
son zamanlarda kadın hakları, kadına şiddet, kadın erkek eşitliği gibi sıkça dile getirilen sorunlardan dolayı “baba
yoksunluğunun” gözden kaçırıldığı düşünmekteyiz. Baba da en az anne kadar çocuğun yaşamını etkileyen bir
insandır. Çocuğun gelişimi ve eğitiminde babanın yeri ve rolü uzun yıllar ihmal edilmiş ve özellikle annenin rolü
ve etkisi üzerinde durulmuştur. Lakin babanın çocukları üzerindeki etkisinin ve onların gelişimindeki rolünün
birden fazla şeklinin veya yüzünün olduğu artık bilinmektedir (Tezel Şahin ve Özbey, 2007). Genel kanının tersine,
bu etkisi çocuğun yaşamının ilk yıllarından itibaren başlamaktadır. Babanın çocuğa yaklaşım biçiminin annenin
yaklaşım biçimine oranla farklı olması, toplum ve aile içinde farklı rolleri üstleniyor olması çocuğu anneye oranla,
daha farklı biçimde etkilemesinden kaynaklanmaktadır (Güngörmüş, 1989).
Babalarından uzak kalmış çocukların duygularında özlem artmışken uzaktan eğitimle birlikte okuldan
uzaklaşmaları da kendi iç dünyalarına çekilmelerine sebep olmuştur. Kendi içlerine kapanan öğrenciler zamanla
toplumdan kendini soyutlanmaması adına baba yoksunu öğrencilerle daha yakından ilgi kurulmalı sosyal
desteklerde öncelikler verilmelidir. Bazı boşanmış ailelerdeki çocukların babalarını görmek istememeleri çok
normal karşılanmakla birlikte bu çocukların babalarından mahrum yetiştikleri de unutulmamalıdır. Baba, hatalı ve
yanlış davranışlarda bulunarak aileden uzak kalmış olması aile için olumlu olabilir ancak bu durumun baba
yoksunluğunu ortadan kaldırdığı düşünülmemelidir.
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