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Ergenlik döneminde
psiko-sosyal gelişim

      İnsanlar biyolojik, psikolojik ve toplumsal gelişim

sürecinde karşılaştığı sorunlara deneyimleri ve

bireysel özellikleri çerçevesinde çözümler üretir.

Çoğu insanın gelişim sürecinde en fazla sorun

yaşadığı dönemin ergenlik dönemi olduğunu

söylemek yanlış olmayacaktır. Yetişkin bir birey olma

sürecinde, bazıları ergenlik dönemini daha az sorunla

ya da sorunsuz geçirirken, bazıları ise fizyolojik ve

sosyo-psikolojik açılardan sıkıntılı bir şekilde

geçirebilmektedir. Bu dönemde her yeni çevreye

giriş, yeni insanlar veya olaylarla karşılaşmak

psikolojik ve toplumsal yaşamda bir reaksiyon

yaratacaktır ve bütün bunlara karşı gerekli uyumların

ortaya çıkması gerekir.

Gencin toplumda diğer insanlarla geliştireceği

ilişkilerin tarzı yaşamının ilk yıllarında edindiği

öğrenmelere bağlıdır. Bu açıdan sevgi ve saygının

bireyler arası iletişimde söz konusu olduğu aile

ortamında büyüyen çocuk, dış dünyaya açıldığında

bu ilişki boyutunu diğer insanlara da

yansıtabilecektir.  Bu dönemde çevre ile olan bütün

ilişkiler duygu dünyası üzerine kuruludur. Ergen

kolay inanır, kolay bağlanır, çabuk sever,kolay kopar.

Bu duygusallık içinde kendisini her konuda yeterli

görmeye başlar. Bir yandan yetişkinliğe özlem duyar

bir yandan da onlar gibi düşünebileceğine inanır.

Yetersizliğinden ve güçsüzlüğünden huzursuz olur..

Geçmişle ve çocuklukla ilgili bütün bağlantıları ve

anıları söküp atmak ister. Toplum içerisinde

kendisini kabul ettirmek, öne çıkmak, tanınmak

isterken aileden ve onların baskısından da

kurtulmak ister.Giyinişine, konuşmalarına, eve geliş-

gidi saatlerine, zevklerine ve isteklerine

karışılmasından hoşlanmaz.



Kendisine verilen sorumluluktan kaçarken, bir yandan da yeni
sorumluluklar yüklenmek ister. Ancak ergenin duygu ve
davranışlarındaki bu iniş çıkışların yanında pek çok olumlu gelişme de
gözlenir; gencin düşünme yeteneğinde önemli bir gelişme olur. Soyut
kavramları daha iyi anlar ve kullanır. İlgi alanları genişler, ilerde
seçeceği meslekle ilgili konulara eğilir. Yeteneklerinden bir kısmı ön
plana çıkar, kendini ve başkalarını gözlemleme yeteneğinin yanında
bir şeyler yapma, başarılı olma ve kendini kanıtlama eğilimi de
güçlenir.
Kimlik Karmaşası
Ergen için çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçmek -tüm gençlere
genellenemese de kimlik olarak adlandırılan bir sorunu da
beraberinde getirmektedir.Bu süreçte genç, “içinde bulunduğu ailede,
çevrede, grupta, toplumda, amacını, beklentisini, duygularını,
düşüncelerini, inançlarını, tutum ve davranışlarını belirlemeye ve
saptamaya çalışır. Kim olduğunu, ne olacağını, ne yapacağını, kimlere,
nelere inanacağını, türlü konular ve sorunlar karşısında ne düşünüp
nasıl davranacağını arar.Kimlik arayışı ergenlik döneminin doğal bir
sürecidir. Ergen, bir yandan toplumsal değerlerle bütünleşip toplum
tarafından kabul görmek isterken, diğer yandan da kendini
diğerlerinden ayrı bir varlık, bir birey olarak topluma kabul ettirmek
istemektedir. Bu süreçte özellikle aile ve okul çevresinin ergene
hoşgörülü yaklaşması onun bireyleşmesi açısından önemli olabilir.
Aile ve okulu tarafından hoşgörü ile karşılanmayan ergenler, ailenin
ve toplumun değer yargılarına karşı bir tepkisellik geliştirerek
uyumsuz davranışlar içine girip gerek ailesi ve gerekse de toplum için
sorunlu gençler haline gelebilirler.
     Bu olumsuzlukları azaltılabilmesi ya da ortadan kaldırılabilmesi
ise, ancak ergenin toplumsal çevresindeki sorunlarının çözülmesiyle
dolayısıyla anne-babanın ve ergenin çevresindekilerin ona karşı
hoşgörülü, sevgi dolu ve güven verici yaklaşımlar sergilemeleriyle
mümkün olabilir.
 
 




