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ERGENLİK VE SOSYAL YAŞAM

Sürekli gelişmeye devam eden insan, gelişimi boyunca bulunduğu çevre ve yaşadığı ortama 
uygun davranışlarda bulunmayı öğrenmektedir. Gelişme çağında olan bireyler saygınlık 
kazanmak ve popüler olmak isterler. Ergenlik dönemi bu bağlamda topluma kazandırılma, 
doğru ilişkiler kurma ve uyum sağlamanın en önemli dönemidir.
Ergenlik döneminde çocukluk davranışları azalarak daha olgun tavırlar sergilenmeye 
başlanmaktadır. Bu süreçte aile, arkadaş, öğretmen ilişkileri önemli rol oynamaktadır. 
Sorumluluklarını kişiselleştirmeye ve idare etmeye hazırlanır. Bu dönemde ergen, birey 
olarak tek başına kendini geliştirmeye ve sosyalleşmeye başlar. Ergenlik döneminde, en 
önemli sosyalleşme, arkadaş ilişkileriyle mümkün olmaktadır. Akran ilişkilerinin gelişimi, 
diğer bireylerle iletişim kurma 
konusunda da oldukça etkilidir. 
Ergen birey; bu süreçte en 
çok akranlarının fikir, duygu ve 
davranışlarını önemsemektedir. 
Anne ve babalar ikinci hatta 
üçüncü plan olabilmektedirler. 
Yani ergenler için akran 
grupları arasında kabul 
görmek ve statü sahibi olmak 
en önemli unsur sayılmaktadır. 
Bu nedenle ergen, kendisine ait olmayan farklı kişilik özellikleri sergileyebilir. 

Sosyal olarak gelişmekte olan ergenin kendini ifade edebilmesi, topluma uyumlu olması ve 
bağımsızlaşması da oldukça önemlidir. Anne ve babaya olan bağlılıkların azalması oldukça 

normaldir. Çünkü bu dönemde kişisel olarak bağımsız olmaya doğru ilk adımlar atılmaktadır. 
Bu adımlar onları gelecekte de yere sağlam basmaları açısından desteklemekte ve 

sorumlulukları konusunda onlara bir görev vermektedir.  

Grafik 1: Bu fotoğraf hürriyet aile web sitesinden alınmıştır.
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Eğer ergenler küçük yaşlarda bu konuda doğru bir şekilde desteklenmiş ise bağımsızlık sürecini 
doğru ve güven ilişkisi içerisinde yürütecektir. Doğru adımlar atabilen ergenler, sosyal çevresinde de 
kendine ait fikir ve davranışları doğru şekilde yönetebilir ve bu özellikleriyle ön plana çıkabilirler. Eğer 
gelişim döneminde aile içerisinde roller ve kişilik hakları yanlış tanıtılmış ise ergenin, sosyalleşme 
sürecinde sıkıntılar doğabilir ve bağımsızlaşma adımları yanlış anlaşılabilir. Ergen birey, aile içerisinde 
güven ilişkisi ne kadar doğru ve sağlam atılmış ise sosyal çevresinde ve gelecek yaşantısında da 
akranları ve çevresiyle doğru ilişkiler kurtarmakta da o kadar başarılı olabilecektir. 
Güven duygusu yüksek ve sosyal ilişkileri kuvvetli çocuklar yetiştirmemiz dileğiyle…
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