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AİLE VE ERGENLİK

Ergenlik, 11-14 yaşları arasında gelişme göstermeye başlayan, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki 
dönemdir. Genellikle ailelerin yeterlilikte en zorlandığı dönem olduğu da söylenebilir.

Ergenlik dönemi, çocukların yeni ilişkiler kurmaya, ailelerinden ayrışmaya, kendileri ile fiziksel 
özelliklerini tanımaya ve birey olma algısını en fazla içselleştirmeye başladığı dönemdir. Bu 
dönemde çocuklar en çok akran çevrelerinden etkilenmektedirler. Anne-babalarının tanıdığı 
çocuk olmaktan çıkıp, kendi benliklerini ve özgürlüklerini ilan etmeye başlarlar. Çocuktaki bu 
değişim ailelerin kaygılarının artmasına ve alışkanlıklarının değişmeye başlamasına yol 
açmaktadır. Genellikle kızlar fiziksel ve zihinsel olarak ergenlik sürecine, erkeklere oranla 1-2 yıl 
önce geçiş yaparlar. Hemen hemen her toplumda ergen; kuşak ve dönemine özgü tavırları 
benimsemekte ve uygulamaktadır. Bu 
dönemde kuralları içselleştirmemek, dikkat 
çekmek, inişli çıkışlı duygu durumları içinde 
olmak, ani tepkiler vermek, bozulmaya 
yatkın ilişkiler kurmak gözlemlenebilmektedir. 
Duygusal değişimler, karşı cinse ilgi 
duymaya başlamak, sosyalleşmenin artışı, 
kendilerini yetişkin gibi görmeye başlamak 
ve en önemlisi çoğu kez eleştiriye kapalı 
olmak en önemli konu başlıkları arasındadır. 

Ergenlik döneminde en büyük etki payı ise yine ailelere düşmektedir. Ailelerin bu dönemde 
dinleyici, anlayışlı, düşüncelerine saygılı, uzlaşmacı, oluşabilecek problemlere hazır, destekçi 
ve güven verir şekilde tutum sergilemeleri gerekmektedir.

Grafik 1:Bu fotoğraf http://www.guncedanismanlik.net/ sitesinden alınmıştır.

http://www.guncedanismanlik.net
http://www.guncedanismanlik.net
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Ergenliğe hazır bulunmuş, bu dönemi anlayış ve tedbirle karşılamış, çocuklarıyla ilişkilerini iyi tutmuş, 
gelişimlerine olanak vermiş aileler; bu dönemi daha hafif atlatarak bu dönemin bitiminde, çocuklarını 
kazanmış ve geleceğe hazırlamış durumda olabilirler. Fakat bu sürecin sonunda ergenlik davranışlarını 
sürdüren, ciddi kaygıları olan, ilişki kurmakta başarısız, çatışma yaşayan, özgüvensiz, başarısız, 
mutsuz, benlik egosu yüksek davranışlarda bulunan çocuklar bu durumu çok hafif atlatamamış, 
yardım alması için desteklenmesi ve yönlendirilmesi gereken çocuklardır. Sorunu tespit etmek ve bu 
konuda yardım almak sorunun büyümesine engel olur. Tüm çocuklarımızın iyi bir ergenlik dönemi 
geçirmesi ve bilinçli birer yetişkin olmaları dileğimizle.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      Başak Sonay Kesen
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	      Rehber ve Psikolojik Danışman
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