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Bedeninin fiziksel özelliklerinin normal olup olmadığı durumu kaygı 
yaratabiliyor. Cinsiyetinin normal gelişip gelişmediği ve cinsiyetinin bir 
takım özellikler kaygı durumlarını yansıtabiliyor. Örneğin: ayaklarının 
büyük olduğunu düşünen genç daha küçük ayakkabı isteyebilir. Ellerini 
saklar. Sivilceli yüzlerine, düzensiz dişlerine karşı kaygı duyabilir. 

Acaba ben tam bir kadınsı özelliklere sahip miyim?

Acaba ben tam bir erkeksi özelliklere sahip miyim? düşüncesi sürekli zihinAcaba ben tam bir erkeksi özelliklere sahip miyim? düşüncesi sürekli zihin-
lerini meşgul eder. Cinsellikle ilgili konuları genellikle aileleri ile paylaşma-
zlar. Arkadaşları ile paylaşırlar, çeşitli yayınlar ve siteler takip ederler. 
Cinselliğin dışında din ahlak, felsefe, siyasal konuları da yoğun olarak 
arkadaş aralarında konuşurlar. Bakın anne ve babalar bu yaşlardaki 
çocuklarının hangi davranışlarından yakınıyorlar:

•Hırçınlaştı, ders çalışmıyor. Sorumluluk duygusu yok. Canım sıkılıyor diyor. 
En küçük isteklerini sert bir dille ifade ediyor. Kardeşlerini kızdırmaktan 
zevk alıyor. 

•Okuduğunu anlamıyor gibi, durgunlaştı, dalgınlaştı. Çabuk karamsarlığa 
kapılıyor. Ara sıra hiç yoktan huzursuzlaşıyor, sert karşılık veriyor. 
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•İleri derecede alıngan. Derslerinde yine başarılı ama oyuna, eğlenceye 
daha da düştü. Olur olmaz şeye ağlıyor. Evde huysuz, dışarıda ise çok 
sıkılgan. 

•Her istediğini yaptırmak istiyor. Aşırı süsleniyor. “Siz bana karışamazsınız.” 
diyor. 

•Derslerinde başarılı hiç sorun çıkarmayan bir çocuktu iki kez okula git•Derslerinde başarılı hiç sorun çıkarmayan bir çocuktu iki kez okula git-
memiş, arkadaşları ile gezmiş. Sorunca yalan söyledi. Bu davranışı bizi çok 
şaşırttı. 

•Çok harçlık istiyor, çok geziyor; eve girmek istemiyor. Spora çok düştü. 
Dersleri ile ilgilenmiyor. Banyoya sokamıyoruz, ellerini bile yıkatamıyoruz. 
Saçını kestiremiyoruz. 

•Son derece asi ve hırçın olmaya başladı. Başına buyruk olmak istiyor. 
Kötü söz, tatlı söz hiçbiri sonuç vermiyor. Bir psikiyatriste götüreyim mi? 
gibi yakınmalar sürüp gidiyor.

Ergenlik dönemi bireyin kendisi ile ilgilendiği dönemdir. Bu ergenlerin kay-
gılarının sıkıntılarının çeşitliliğinden kolaylıkla anlaşılır. Ergenlerde gözlenen 
kaygı alanları çok çeşitlidir. Yapılan araştırmalarla da bu net olarak ortaya 
çıkmıştır. O halde kaygı konularını şöyle sıralamak mümkün:

Sağlıkla ilgili kaygılar:
Yeterli uyuyamamak, gevşeyip rahatlayamamak, sakarlık, bedensel 
görünüm, gerginlik, güzel ya da yakışıklı olamadığını düşünmek, kısa boylu 
olmak...

Kişilik ile ilgili kaygılar:
Kendini aşağı görme, kendisine güveni olmamak, kendisini yetersiz görmek, 
sık sık öfkeye kapılmak, küçük şeylere üzülmek, olayları çok ciddiye almak...

Aile ve ev yaşamına ilişkin kaygılar: 
Kendisine ait bir odasının olmaması, cinsel sorunlarını ailesi ile paylaşamaKendisine ait bir odasının olmaması, cinsel sorunlarını ailesi ile paylaşama-
ması, arkadaşları ile dışarı çıkamaması, çocuk yerine konmak, ailesinin ark-
adaş çevresine, tercihlerine, isteklerine karışması, özgürlüğünün kısıtlan-
ması...
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Sosyal ilişkilerine yönelik kaygılar:
Yeni tanıştığı insanlarla nasıl konuşacağını bilememe, yeterince arkadaş 
edinememek...

Din ahlak konularındaki kaygıları:
Ölüm korkusu, din konusunda daha fazla bilgi istemek, neyin doğru neyin 
yanlış olduğunu bilememek...

Okulla ilgili kaygıları:Okulla ilgili kaygıları:
Dikkatini toplayamama, çalışma yöntemini bilememe, çalışırken hayal 
kurma, derse kendisini verememe, çalışmak isteyip de çalışamama, 
kendisini derste ifade edememe, etkili bir programının olmaması, not 
kaygısı, sınav kaygısı, uzun bir süre kendisini TV’den alamama, zaman 
kaybı...

Meslek seçimi ile ilgili kaygılar:
Hangi mesleği seçeceğini bilememek, yeteneklerinin ilgilerinin ne olduğunu Hangi mesleği seçeceğini bilememek, yeteneklerinin ilgilerinin ne olduğunu 
bilememek, ailesinin meslek seçimine karışması...

ERGENLİK DÖNEMİ ÇELİŞKİLERİ (Ergenlerin çelişkili ruhsal durumları)
•Gençler aşırı derecede bencildirler. Bunun tam karşıtı fedakâr davranışlar-
da bulunabiliyorlar. Bu durum sonuçta bir çelişki oluşturuyor. 

•Otoriteye karşı direndikleri halde kişiler bağlandıkları kişiye sonuna kadar 
bağlanabiliyorlar. Bu durumda çelişki yaratıyor. 

•Genç kendisine karşı çok nazik ve samimi, saygılı davranılmasını ister. 
Ancak genç başkasına karşı kaba ve sert davranabiliyor. 

•Çok iyimser, her şeye dört elle sarılan yorulmaz olmasına karşın; 
kötümser, içe kapanık, uyumsuz olabiliyor.

Peki tüm bunları nasıl birbirimizi kırmadan aşacağız;

ÇATIŞMALARI AZALTIN
Ergenlik dönemindeki çocuğunuzu öncelikle birey olarak kabul edin. Ona Ergenlik dönemindeki çocuğunuzu öncelikle birey olarak kabul edin. Ona 
saygı ve sevgi gösterin. 

Çocuğunuzla her türlü konuyu konuşmaya açık olun. Sizinle konuşması 
için onu destekleyin, fakat paylaşmak istemeyeceği şeyler hakkında da 
onu zorlamayın. Çocuğunuzun özeline saygı gösterin.
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Ergenlik döneminin çocuğunuz için fırtınalı ve zor bir dönem olduğunu göz 
önünde bulundurun, ona destek olun.

Çocuğunuzun bütün gelişimine aynı tepkiyi gösterin. Bu dönemde 
çocuğunuzun fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimini eşit derecede 
destekleyin.

Sorduğu sorulara cevap verirken onun gelişimini göz önünde bulundurun. Sorduğu sorulara cevap verirken onun gelişimini göz önünde bulundurun. 
Tüm sorularını cevaplarken açık olun.

Çocuklar ergenlik dönemine girdiklerinde kendilerindeki değişiklikleri fark 
ederler. Onlarla anne-babaları olarak bu konular hakkında konuşmanız 
onların olumlu gelişimleri açısından çok önemlidir. Kız çocuklarınızı adet 
görme, göğüs büyümesi gibi ergenlik döneminde yaşayabileceği değişik-
liklere hazırlayın. Erkek çocuklarınızı ise cinsel organlarının gelişimi,
 ereksiyon gibi konular hakkında 12 yaşına gelmeden önce bilgilendirin.

Çocuğunuzu karşı cinsle ilgili konularda bilgilendirin. Karşı cinsten birine 
karşı bir şeyler hissetmesinin normal olduğunu ona belirtin. Konuşma ve 
tartışmalar sırasında, doğru düşündüğü durumlarda çocuğunuza hak verin. 
Düşünce ve önerisini gerçekleştirmesi için yardımcı olun.

Ona bol bol öğüt vermek yerine, davranışlarınızla örnek olun. Gelişim ve 
olgunluğun çocuktan çocuğa değiştiğini göz önünde bulundurun ve onu olgunluğun çocuktan çocuğa değiştiğini göz önünde bulundurun ve onu 
başkalarıyla karşılaştırmayın. Cinsel konulardaki sorularına verdiğiniz kısa, 
gerçek ve net cevaplar, onlar için yeterli olacaktır.

Gençlerimizin sorumluluk sahibi, başarılı, mutlu, olumlu, kendilerini ve Gençlerimizin sorumluluk sahibi, başarılı, mutlu, olumlu, kendilerini ve 
yaşamayı seven insanlar olarak yetişmelerini istiyorsak; onlara nasıl 
davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Her anne-baba çocuğunu sever 
fakat nasıl davranacağını bilemeyebilir. Bu nedenle anne-babaların okulu-
muz rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde olması yararlı 
olacaktır.

UNUTMAYIN
Gençlerin sizi anlaması çok zordur,  çünkü onlar hiç yetişkin olmadı.
Ama sizler gençleri anlayabilirsiniz, Çünkü sizler de bir zamanlar genç 
oldunuz.


