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AR-EL E¤itim Kurumlar› olarak, 2008-2009 e¤itim-ö¤retim

y›l›n›n II. döneminde E¤itimde Yans›malar dergisiyle yeniden

sizlerle birlikteyiz.

“‹lk önce anne ve babalar›m›z›n çocuklar›, daha sonra da

çocuklar›m›z›n anne ve babas› oluruz. Gün gelir anne ve

babam›z›n anne-babas›, en sonunda da çocuklar›m›z›n

çocuklar›…”(Milton GREENBLATT)

Yaflam›m›z bu döngüyle süregelmekte hep ve bizlerin de bu

döngü içerisindeki en büyük sorumlulu¤u bir insan

yetifltirebilmektir. ‹nsan yetifltirebilmek derken günümüz

koflullar›nda art›k önem kazanan, araflt›ran-sorgulayan, yarat›c›,

dönüflümlü düflünen, duyarl›, bilgili, ilkeli, merakl›, dengeli, risk

alabilen, aç›k görüfllü, iletiflim becerileri yüksek, kendine güvenen

k›sacas› ‘Bir Dünya ‹nsan›’ yetifltirmektir. AR-EL E¤itim Kurumlar›

olarak bizler de, e¤itim-ö¤retimimizi bu hedefler do¤rultusunda

gerçeklefltirerek siz velilerimize destek olmaya devam ediyoruz.

Dergimizin bu say›s›nda, çeflitli yafl gruplar›na hitap eden,

“Çocukluk Döneminde Duygusal Zeka”, “Ergenlik Döneminde

Kimlik Geliflimi”, “Meslek ve Meslek Seçimine Etki Eden

Faktörler”, “Oyun mu, Öykü mü, Yalan m›?”, “Televizyon Aç›ld›

ve fiimdi Reklamlar”,  “Çat›flan Ebeveynler ve Çocuk”, “Eyvah!

Çocu¤um Bana Karfl› Geliyor”, “Dikkat Eksikli¤i ve Hiperaktivite

Bozuklu¤u”, “‹lgilerin Oluflumunda Annenin ve Baban›n Rolü”,

“Hayat›n Yeni Bir Döneminin ‹lk Basama¤› ÖSS”, isimli yaz›lara

yer verdik. Umut ediyoruz ki buradan edindi¤iniz bilgilerle

kendinizi daha donan›ml› ve yetkin hissedecek, çocuklar›n›z›

daha yak›ndan gözlemleyebileceksiniz. Böylelikle anne-baba

ve çocuk olarak daha sa¤l›kl› iletiflim kurabilen bir aile olman›n

mutlulu¤unu yaflayacaks›n›z.

Sevgi ve sayg›lar›m›z› sunuyoruz.

AR-EL E¤itim Kurumlar›                      Yay›n Kurulu: Rehberlik Servisi

Güneflli Yolu, Atatürk Cad. Radar Karfl›s› 34530, Yenibosna - Bahçelievler / ‹stanbul
Tel: (0212) 550 49 30 (pbx) - 630 35 05 (4 hat) Faks: (0212) 550 77 82
e-posta: ar-el@ar-el.k12.tr web: www.ar-el.k12.tr
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Indentity development
in puberty

ERGENL‹K DÖNEM‹NDE
K‹ML‹K GEL‹fi‹M‹

Psikolojik Dan›flman

?

In this writing, here some suggestions are presented about
puberty which is a hard period for parents and their children
and how you behave your puberty children.

Ergenlik; çocuklukla yetiflkinlik aras›nda kalan
bir “ara dönem”dir . Bu dönem büyümek ve
geliflmek anlam›na da gelmektedir. Ergenli¤in
fiziksel, biliflsel, toplumsal ve duygusal
de¤iflimleri h›zl› ve sars›c›d›r.

2 E¤itimde Yans›malar
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Endokrin, yani iç salg› sistemindeki de¤iflikliklere yepyeni
ve erotik duyumlar efllik ederken bedensel de¤iflimler de
cinselli¤e iliflkin fark›ndal›k kazand›r›r. Bir baflka neden ise;
bu dönemde yetiflkinlerin ergenlerden daha sorumlu
davran›fllar bekleyerek kiflilik özelliklerini sa¤lamlaflt›rma
ve daha ileri düzeyde rekabet , baflar› ve yeterlik
beklentilerinin olmas›d›r. Ergenlerin de¤er yarg›lar› ve
ahlaki standartlar› anne-babas›n›n, akranlar›n›n ve
etraflar›ndaki yetiflkinlerin de¤er yarg›lar› ve ahlaki
standartlar›ndan etkilenir. Ergenler bu yeni bedensel
fark›ndal›k ve sosyal olgunlukla, toplumdaki rolleri üzerinde
düflünmeye bafllar. Toplumda benimsedikleri rolün ve yeni

kazan›lan becerileri, gelece¤in gereksinimlerini ne ölçüde
karfl›layaca¤›n› bile sorgulamaya bafllayabilirler.

Bir birey olarak kendine özel bir kimlik oluflturmak ergenlerin
bafll›ca görevleri ars›nda yer almaktad›r. Dengeli bir kimli¤in
sa¤lanmas› , bireyin “kendisinde süreklilik ve bütünlük görme
yetene¤ine” ve “tutarl› düzenleme yapabilmesine ya da
tutarl› yaflant› biçimleri gelifltirebilmesine” ba¤l›d›r. Erikson’a
göre ergenlik genç bireyin kendini tan›mlama ve benlik
sayg›s› gibi konular üzerinde yo¤unlaflt›¤› “yaflamsal bir
kavflak noktas›”d›r.  Erikson, bu dönemi , yaflam-döngüsünden
özel bir görevin yerine getirilmesini veya zorlay›c› bir
giriflimde bulunulmas›n› gerektiren bir evre olarak görür.
Ergenin bu kimlik aray›fl›n›n sonucu ya “kimlik  kazan›m›”
ya da “kimlik da¤›l›m›” olacakt›r. Bu iki sonuç birbirininin
z›tt› durumlard›r. Kimlik geliflimi baz› aflamalar sonucunda
oluflmaktad›r. Birinci aflamada, ergenler çocuksu rollerinden

Ergenli¤in bafllang›c› olarak görülen cinsel olgunlaflman›n
yan›nda ergenlerde ruhsal ve toplumsal geliflme de yo¤un
bir flekilde devam eder. Bu dönem  ergenin  kim oldu¤unu
sorgulad›¤› ve yaflamda nas›l bir yol izleyece¤i konusunda
alaca¤› kararlar›n flekillendi¤i bir dönemdir. Kimli¤in (kiflisel
kimlik, grup kimli¤i, ulusal kimlik, cinsel kimlik, kültürel kimlik,
mesleki kimlik vs.) flekillendi¤i bu dönemde ergen gerçekten
de bir karmaflayla yüz yüze gelir. Kimli¤i; birinin belirli
bir kimse olmas›n› sa¤layan flartlar bütünü olarak
tan›mlad›¤›m›zda, ergenin kimli¤inin çocukluktan itibaren
yap›lan de¤iflik özdeflimlerle yavafl yavafl geliflti¤i
düflünülebilir. Ergenli¤in bafllang›c›ndaki çocuklar›n kendi

kimlikleri hakk›nda belirgin olmayan baz› imgeleri vard›r.
Ergenlik kimlik gelifliminde önemli bir dönemdir ve ergen
“ben kimim?”, “hangi hareket do¤ru?”, “nas›l
davranmal›y›m?” sorular›na cevap arar.

Psikolojik bir oluflum, bir yap›lanma olarak kimlik, aniden
ortaya ç›kmaz; aflama aflama ilerleyen bir geliflim
sürecinden geçer. Kimlik , do¤umla birlikte ve temel güven
duygusunun geliflimiyle bafllar yani sadece ergenlikte
ortaya ç›kan bir durum de¤ildir. Ancak ergenlik döneminde
oldukça yo¤un bir dönüflüm geçirir ve daha bilinçli ve güçlü
olur. Çocuklu¤umuzdan bafllayarak kendimiz, ailemiz,
iflimiz, bofl zaman etkinliklerimiz, dinimiz, politika
anlay›fl›m›z gibi birçok konuda bilgi ediniriz ancak bunlar›
en yo¤un olarak ergenlik döneminde ele al›r›z. Bunun en
önemli nedenlerinden birisi de ergenlik döneminde bedenin
olgunlaflmas›na efllik eden içsel fizyolojik de¤iflimdir.
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Ben kimim?

uzaklaflarak “ben kimim?” sorusuna kendilerine uygun,
tatmin edici bir yan›t bulma u¤rafl› içerisine girerler. Bu
yo¤un aray›fl sürecinde, çeflitli kimlikler deneyebilirler, farkl›
rollere ve çeflitli iliflkilere girip ç›karak deneyim kazanmaya
çal›fl›rlar. ‹kinci aflama, ergenin deneme yan›lma yoluyla
kendini arama, kendini keflfetmeye çal›flma sürecidir. Baz›lar›
yeterince olgunlaflmam›fl benli¤e s›¤›n›rken baz›lar› iyice
oturmufl bir kimlik kazanmada geç kalabilirler. Ergen sa¤lam
bir temel kazanmada baflar›s›z olur ve yetersiz kal›rsa
ergende umutsuzluk ve çökkünlük- depresyon görülebilir.
Bu gibi duygulara bir de afla¤›l›k duygusu eklenirse “kimlik
da¤›lmas›” görülebilir.

“Benlik Kavram›” (oldu¤um kifli olarak kendim) ve “‹deal
Benlik Kavram›” (olmay› istedi¤im kifli olarak kendim)
aras›ndaki birlik bireyin okulda ve yaflam›n›n di¤er
boyutlar›ndaki psikolojik uyumun temelini oluflturabilir.
Bu iki kavram aras›ndaki farkl›l›k ve tutars›zl›k ise kayg›
ve doyumsuzlu¤a sebep olabilir. Bu durumda ergen, fiziksel
de¤iflim mesleki ve sosyal seçenekler, ebeveyn ve akran
gurubunun beklentileriyle ilintili çeflitli etkenlerin bir araya
gelmesiyle bir “kimlik bunal›m›” sürecinden geçer.

Kimlik Bunal›m›
Kimlik benlik imgelerinin ve kiflisel

ideolojilerin  denenip, s›nand›¤›,
seçildi¤i ve bütünsellefltirildi¤i dinamik bir

süreçtir. Yararl›, güçlü ve bütünsellefltirilmifl bir kimlik
duygusuna ulaflabilmek için birey önce bir “bunal›m” dan
geçmelidir. Bu bunal›m, k›sa bir süre içinde önemli ve
anlaml› görüfl aç›s› de¤iflimleri, dönüflümleri yap›lmas›n›
gerektiren, duygusal ve zihinsel bir stres durumudur. Bak›fl
aç›s›nda gerçeklefltirilen bu de¤ifliklikler , kiflilik yap›s›nda
birtak›m de¤ifliklikleri içerir. Oluflan de¤ifliklikler yaflamda
geliflmeyi sa¤layabilece¤i gibi gerilemeye de neden olabilir.
Bunal›m içerisinde olan bir birey ya kendini çocukluktan
tamamen kurtar›p yetiflkinli¤e ad›m atmak zorundad›r ya
da daha önceki dönemlere ait uyum düzeylerine geri
dönmek. Birey meslek seçimi ve e¤itim, evlilik ve ideoloji
gibi konularda birtak›m kararlar almak zorundad›r. Bu
sorumluluklar bireyin huzursuz ve kayg›l› olmas›na neden
olabilir. Baz› bireyler bunal›m ve yaflad›klar› bu tür
zorlanmalar karfl›s›nda kald›ramay›p rol kar›fl›kl›¤›
yaflayabilirler. Rol kar›fl›kl›¤› yaflayan birey psiko-sosyal
konumunu belirlemekte baflar›l› olamaz ve karar verme
gere¤inin kendisini tehdit ederek çat›flma yaratt›¤›n›
düflünebilir. Karar verme konusunda yaflad›¤› s›k›nt›l›
durum zaman içerisinde di¤er bireylerden uzaklaflma,
yaln›zl›k duygusu, utanç, gurur yitimi, kendinden
yabanc›laflma, baflkalar›nca yönetildi¤i duygusuna kap›lma
gibi duygular›n ortaya ç›kmas›na neden olabilir. Baz›
durumlarda da kimlik bunal›m›n› uygun olmayan yollarla
çözmeye çal›flan ergenler olabilir. Bu ergenler olumsuz
kimli¤e sahip bireyler olarak tan›mlanabilir. Bu gençler
suç iflleyen, anti sosyal davran›fllarda bulunan gruplardaki
arkadafllar›yla arzu edilmeyen bir biçimde özdeflleflerek
kendilerine tutunabilecekleri bir yer edinebilirler. Olumsuz
kimlik gelifltiren ergenlerin anne babalar›na bak›ld›¤›nda
toplumdaki konumlar›yla ilgili yo¤un bir kayg›lar›n›n oldu¤u,
gerçek ve içten sevgi yerine, sosyal sayg›nl›¤› ve toplumda
göze çarpan bir yer edinmeyi ye¤leyen bireyler olduklar›
görülebilir.

Kimlik kazan›m›n›n gerçekleflmesi için geçici bir bunal›mdan
sonra bir ba¤lan›m›n gerçekleflmesi gerekmektedir.
Marcia’ya göre bunal›m; ergenin anlaml› seçenekler
aras›nda seçim yapmaya çal›flt›¤› bir dönemdir. Ba¤lan›m
ise; bireyin belli etkinliklere, u¤rafllara kendini verebilme,
kendinden bir fleyler katabilme ölçüsüdür. Bunal›m evresi,
ergenin uygun seçimler yapmaya u¤raflt›¤› dönem olurken,
ba¤lan›m, davran›fllara yön veren anlaml› bir seçimdir.
Marcia 4 tip kimlik düzeyi gelifltirmifltir. Bunlar kimlik
kazanma, moratoryum, mevcut kimli¤e ba¤lanma, kimlik
da¤›lmas›d›r.

Kimlik Kazanma: Birey  geçici bir bunal›m evresinden sonra
kendi kimli¤ini oluflturmufl ve ba¤lan›m gerçekleflmifltir.
Böyle bir genç, yaln›zca  bir mücadele evresinden geçti¤ini
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Mevcut Kimli¤i Benimseme: Birey herhangi bir bunal›m
yaflamadan herhangi bir araflt›rma yapmadan körü körüne
bir ba¤lan›mda bulunmufltur. Baflkalar›n›n benimsetmeye
çal›flt›¤› de¤erlere güçlü ba¤lar gelifltirir. Birey “ Seçimlerde
oy verirken babam ve annem ne yap›yorsa ben de onu
yap›yorum. Dinde ise , annem ve babam için do¤ru olan
benim için de do¤rudur.” fleklinde düflüncelere sahiptir.
Bu kimlik düzeyinde olan bireyler, çocu¤un yaflam›na
gere¤inde çok müdahale eden, koruyucu bir yaklafl›m
sergileyen çocuk merkezli ve bireysel farkl›l›klar› çok az
destekleyen ailelerden gelmektedirler.

Kimlik Da¤›lmas›: Birey herhangi bir bunal›m dönemi
içerisinde olmamas›n›n yan›nda  herhangi bir ba¤lan›m da
gerçeklefltirmemifltir. Kimlik da¤›lmas› yaflayan birey ne
kendine özgü kiflisel yan›tlar bulma ihtiyac› duyan, ne de
yaflam›nda herhangi bir görüfl aç›s›na güçlü bir biçimde
ba¤lanm›fl bireydir. Birey “ Meslek seçimine gerek yok. Dine
ba¤lanma, dini inanç yok” fleklinde düflüncelere sahiptir. Bu
bireyler daha çok d›fllayan, reddeden, duyars›z ve kay›ts›z
kalan uzak  ailelerden gelmektedirler. Ço¤unda boflanma
nedeni ile ailede baba bulunmamaktad›r. Evde  baba var ise
onlar da çocuklar›na yeterince destek olmamaktad›rlar.

ve mesleki, politik ve dini meselelerde bir tür araflt›rma ve
aray›fl çabas›  içinde oldu¤unu bildirmekle kalmaz, ayn›
zamanda her bir alanda belli kararlara var›p bu mücadeleyi
anlaml› bir sona ulaflt›r›r. Birey  “Bir kiflinin inanc› yaln›zca
ona özeldir. Biriciktir. Uzun süre düflündüm, art›k neye
inanabilece¤imi biliyorum. Meslek alan› olarak da ne
istedi¤imi biliyorum.” fleklinde düflüncelere sahiptir. Bu
gurupta yer alan gençler anne babalar›na olumlu fakat
bazen çeliflkili duygular beslerler. Ço¤unlukla bolca övgüye
yer verilen, ebeveyn denetiminin en az düzeyde oldu¤u ve
güvenli ba¤lar›n egemen oldu¤u ailelerden gelirler.

Moratoryum: Bu kimlik düzeyinde bireyler bunal›m
yaflamaktad›rlar; fakat herhangi bir ba¤lan›m henüz
gerçekleflmemifltir. Pek çok kiflisel soruya yan›t bulma
çabas› içinde olan bu gençler, aray›fllar›n›, çözüm
getiremedikleri sorunlarla bo¤uflarak sürdürürler. Birey
“Hangi meslek grubuna uygun oldu¤uma karar
veremiyorum. Hangi politik görüfle kat›laca¤›ma karar
veremiyorum.” fleklinde düflüncelere sahiptir. Bu bireylerin
aileleri etkin ve canl›d›r. Ailede  özerklik, kendini dile
getirme ve kiflisel farkl›l›klar özendirilir.

- Ebeveynlerin bask›l› ve disiplinli davranmaktan çok,
gence karfl› sevgi gösteren, güven veren, önemseyen
ve de¤er veren bir tutum içine girmesi onun kimlik
gelifltirmesini kolaylaflt›racakt›r.

- Gençler zaman zaman birbirinin karfl›t› duygulara sahip
olabilirler. Ebeveynler bu durumlarda daha anlay›fll› bir
tutum sergilemelidirler.

- Ergenlik döneminde ebeveynin ve yetiflkinlerin güvenini
kazanmak önem tafl›yabilir. Kendisine güven duyulmamas›
onda kayg› yaratt›¤› için  güvenildi¤ini hissettirmek
rahatlamas›n› sa¤layabilir.

- Ebevenler çocular›n›n ayr› birer kiflilik olduklar›n› kabul
etmeli ve kendi kimliklerini ortaya koymalar›na izin
vermelidirler.

- Ebeveynler çocuklar› yerine karar vermeden, gencin
kendi bafl›na karar vermesi yönünde teflvikte bulunarak,
gencin sorumluluk almay› ö¤renmesini sa¤lamal›d›rlar.

- Ebeveyni ile iyi iletiflim kuramayan, çocuklar›n önüne
ulafl›lamaz hedefler koyan ailelerin çocuklar› öç al›c›
bir flekilde ters kimlik seçerek toplumsal beklentilerin
tam karfl›t› bir kimlik edinebilirler. Ebeveynlere düflen
görev gençlerin yaflad›klar› normal geliflim süreçlerinin
bir parças› oldu¤unu görmek ve so¤ukkanl› yaklaflmakt›r.
E¤er ergenlik çat›flmalar› çok yo¤un yaflan›yor ve tüm
u¤rafl›lara ra¤men iletiflimde zorluk yaflan›yorsa bir
uzmandan destek almak faydal› olacakt›r.

EBEVEYNLERE  ÖNER‹LER

- Eflitlikçi ve demokratik anne - baba tutumu sergilemeleri
gençlerin ba¤›ms›z kimlik gelifltirmesini olumlu yönde
etkiler.

- Geliflme döneminde anne - baba taraf›ndan bazen çocuk
bazen yetiflkin olarak alg›lanan genç ne zaman ne flekilde
davranaca¤›n› bilemez. Bu durum kimlik karmaflas›
yaflamas›na neden olabilir. Anne - baba hangi tutumu
sergileyece¤ine karar vermelidir.
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Is it a game, a story
or a lie?

OYUN MU, ÖYKÜ MÜ,
YALAN MI?

Psikolojik Dan›flman

Telling a lie is an inappropriate attempt
to disguise a mistake. What kind of route
follows this behavior which is considered
a mistake in each society?

Bir hatay› gizlemek amac›yla
gerçe¤e uygun olmayan bir
giriflimde bulunmakt›r, yalan
söylemek. Her toplumca
yanl›fl olarak karfl›lanan bu
davran›fl, nas›l bir yol izliyor?

Anne babalar›n birço¤u, çocu¤un gerçe¤e sad›k kalmalar›n›
çok erken bir dönemde isterler. Oysa 3 yafl çocu¤unun ‘
inan›lmayacak öyküler’ uydurmas› ve taklit oyunlar›ndan
hofllanmas› do¤ald›r. Çocuk zeki ve hayal gücü genifl oldu¤u
ölçüde bunda baflar›l› olur. Öykü uydurmak ve taklit oyunu,
yalan söylemek de¤ildir ve bunu engelleyici hiçbir giriflimde
bulunulmamal›d›r. Öykü uydurmaktan ayr› olarak, kas›tl›
biçimde gerçe¤e sad›k kalmama küçük bir çocukta do¤ald›r
ve bu tür yalan çocu¤un e¤lenmeyi sevmesinin, birine
tak›lmaktan hofllanmas›n›n, do¤al övünme arzusunun,
arkadafllar›ndan geri kalmama iste¤inin ya da cezaland›r›lma
korkusunun bir sonucudur. Ayr›ca anne- baban›n üzerinde
durduklar› bir konuda ilgi çekme ya da anne babay› taklit
etme amaçlar›yla da çocuk bu tür bir yalana baflvurmufl
olabilir.

Ancak alt› yafl›ndan sonra çocuklar gerçe¤i yalandan ay›rt
edebilirler. Çocuk 8-9 yafllar›na ulaflt›¤›nda, gerçekle kurmaca
aras›ndaki fark› anlar. Bu yafl grubundaki çocuklar yalan
söylediklerinde büyük olas›l›kla do¤ru sözlü olmad›klar›n›n
fark›ndad›rlar.

Çocuklar Hangi Durumlarda Yalana
Baflvururlar?
- Uygunsuz davran›fl› ebeveynden veya otorite sahibi
kiflilerden gizleme, kendisini suçsuz ç›karmaya çal›flma
- Anne- babay› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmaktan kaç›nma
- Arkadafllar aras›nda kabul görmeye çal›flma
- ‹mkâns›z talepler alt›nda ezilmekten kaç›nma
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Anne - Babalar Olarak Neler Yapabiliriz?
Yalan söylemesi çocu¤un yanl›fl bir fley yapt›¤›n›n fark›nda
oldu¤unu gösterir. Kendi ebeveynini düfl k›r›kl›¤›na
u¤ratmaktan korumaya çal›flmakla, vicdan›n›n çal›flmakta
oldu¤unu gösterir. Afl›r› tepki veren anne babalar, çocuklar›n›
kendilerini korumak amac›yla tekrar tekrar yalan söylemeye
iterler. Peki yalanla karfl› karfl›ya kald›¤›m›z› fark etti¤imiz
durumlarda neler yapmal›y›z?

• Çocu¤unuzun yalan söyledi¤ini fark etti¤inizde, onun
do¤ruyu söylemedi¤ini anlad›¤›n›z› belirtin. Cezaland›rmak
yerine :
-  ‘Bana yaln›zca do¤ruyu söylemeni istiyorum. Ben de

sana yaln›zca do¤ruyu söyledi¤ime göre, birbirimize her
zaman inanabiliriz.’

- ‘Yalan yerine gerçe¤i söyledi¤in takdirde problemin
boyutlar› büyümeyecektir.’

• So¤ukkanl› kal›p yalan›n türünü ve nedenlerini anlamaya
çal›flmal›s›n›z. Söyledi¤i yalan bir baflkas›n› incitmemek
için miydi? Yaflad›¤› bir olay› süslemek için miydi? Bir
baflkas›na yard›m etmek için miydi? Yoksa, suçu bir
baflkas›na atmak, hatas›ndan dolay› suçlanmay› önlemek,
birine zarar vermek için miydi? Maksatl› m›yd›? Hep tekrar
eden bir durum muydu?

• Dürüstlü¤ün önemini çocu¤unuza anlatman›n en iyi yolu
sizin kendi davran›fllar›n›zla ona örnek olman›zd›r. Yalan
söylemeyen bir çocuk istiyorsan›z, ona, sözleriyle
davran›fllar› tutarl›, yalan söylemeyen bir ebeveyn modeli
sunun.

• Kendi yaflam›n›zda yalan söylenebilecek durumlarla nas›l
bafl etti¤inizi gözden geçirin. Çocuklar bazen bizi
utand›racak flekilde, bizden ne duymufllarsa okulda ayn›s›n›
uygularlar. Örne¤in; gitmek istemedi¤iniz bir yere davet
edildi¤inde ona ne yapmas›n› söylersiniz? Bir özür
bulmas›na yard›mc› olur musunuz? Yoksa birlikte niye
gitmek istemedi¤ini araflt›r›p kendisinin ve arkadafl›n›n
duygular›n› da dikkate alarak bir çözüm bulmaya m›
çal›fl›rs›n›z?

• Fark›nda olarak ya da olmayarak çocu¤unuza ö¤retmifl
olabileceklerinizi gözden geçirin. Çocu¤unuzun yalan
söylemeyi b›rakmas›n› istiyorsan›z, bu tür durumlarda ne
tür yöntemler kulland›¤›n›z› ona dürüstçe anlatman›z
yararl› olur.

Ard›ndan, yalan sorununu çözmek için bir problem çözme
tekni¤i uygulayabilirsiniz. Bunun için çocu¤unuzun ne yap›p
ne yapmad›¤›na dair baz› notlar alman›z gerekecektir. ‹lk
olarak, yalan olarak kabul etti¤iniz davran›fllar› s›ralay›n.
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Özel olaylar›, ne söylendi¤ini, ne yap›ld›¤›n› tam olarak yaz›n.
Bunu rahat bir flekilde yapmak için bir sayfaya dik olarak
üç eflit bölüm çizin. Ortadaki bölüme söylenen yalan›, soldaki
bölmeye yalan söylenmeden önceki yaflanan olay›; sa¤dakine
de yalan›n sonucunda ne oldu¤unu yaz›n. Bu çocu¤unuzun
yalanlar›yla ilgili ipuçlar› verecektir.

Kronik yalan söyleme geçmifli olan bir çocu¤un, bir uzman
çocuk psikolo¤u taraf›ndan incelenmesi gerekir. Çünkü
kronik olarak yalan söyleyen çocuklar, do¤ru ve yanl›fl› ay›rt
etmede genellikle güçlük çekerler. Bunun yan›nda çocuk,
aile yaflam›nda veya ev d›fl›nda yaflad›klar› kargafla nedeniyle
yard›m ça¤r›s›nda bulunuyor olabilir.

Ödevle ‹lgili Yalanlara Engel Olma
‹lkokul ça¤›ndaki çocuklar›n söyledikleri yalan incelendi¤inde,
çocu¤un gerçe¤i gizleyerek üstesinden gelmeye çal›flt›¤›
bir sorunu aç›¤a ç›kard›¤› görülür. Örne¤in çocuk belli bir
sorumluluktan- okulda verilen ödevler- kaç›nmak amac›yla
uygun bir yalan söyleme biçimi gelifltirmifl olabilir.

Öncelikle ödevlere iliflkin yalanlar›n oluflumu ve bu davran›fl›n
neden o anda görüldü¤ü hakk›nda bir fikir edinmelisiniz.
Çocuktan, yalanc›l›¤›n ne anlama geldi¤ini ve iliflkileri nas›l
etkiledi¤ini aç›klamas›n› istemeniz yararl› olacakt›r. Ayr›ca,
okulda baflar›l› olman›n neden önemli oldu¤unu da size
anlatmas›n› isteyin. Salt yalanc›l›kla ilgili de¤er yarg›lar›n›z›
ve inançlar›n›z› de¤il, dersleri söz konusu oldu¤unda çocu¤un
dürüst olmas›n› isteyiflinizin nedenini de ona aç›klay›n.
Yaklafl›m›n›zda ne tür de¤ifliklikler yaparsan›z yard›mc›
olabilece¤inizi sorun ve her çeflit öneriye aç›k olun.

Böyle bir durumla karfl›laflt›¤›m›zda
çocu¤umuza neler söyleyebiliriz?
•  ‘Biliyor musun, son günlerde okulda yapt›klar›n›zdan, ödevlerinden

hiç söz etmiyorsun? Kimi zaman hiç ödevin olmad›¤›n›, bazen
de unuttu¤unu söylüyorsun. Ödevlerin hakk›nda benimle
konuflmaman›n, asl›nda ödevin olsa bile olmad›¤›n› söylemen
kadar yalanc›l›¤a girdi¤inin, fark›nda m›yd›n?’

•  ‘Ders yapmak arkadafllar›nla vakit geçirmek kadar e¤lenceli
de¤il, biliyorum; ama ö¤renmen gereken yerde elinden
geldi¤i kadar çaba göstermezsen, büyüdü¤ünde
istediklerini yapmak için yeterince olana¤›n olmaz. Ödev
yapmaktan kaç›nma sebebine iliflkin fikrin nedir?’

•� ‘ Okulda verilen ödevler konusunda gerçe¤i söylemeye
al›flman için bir ödev çizelgesi haz›rlayabilece¤imizi
düflündüm. Benimle ödevlerinle ilgili konuflmaya al›flmana
yard›mc› olmak istiyorum.’

Hedef olarak belirlenen davran›fl iyice aç›¤a kavuflturulup
çocuk taraf›ndan anlafl›ld›ktan sonra, program yap›s›yla ilgili
bir aç›klamada bulunabilirsiniz.

Sorumluluklar›n› yerine getirdi¤inde çocu¤unuza simgesel
ödüller verebilir ya da tabloya onaylad›¤›n›za dair simgesel
bir iflaret koyabilirsiniz. Okul ödevleriyle ilgili gerçekleri
gizledi¤i veya yalan söyledi¤i durumlarda da çocu¤unuzun
ola¤an ayr›cal›klar›n› elinden alabilirsiniz. Ödev yapmaktan
kaç›nma, program›n amac›na ulaflabilmesi için ö¤retmenin
ödeve iliflkin geribildirim sa¤lamas›n› gerektirecek kadar ciddi
olmad›kça, ilk bafllarda ö¤retmeni bu programa katmay›n›z.

Çocu¤unuzun ödevini tamamlamas›na yard›mc› olmak için
çevreyi yap›land›rman›z ya da daha do¤rudan bir yaklafl›mla
ödevlerinde destek sunman›z gerekebilir. Çocu¤un çal›flma
ortam›n›n dikkatini da¤›tabilecek herhangi bir etkenden
olabildi¤ince uzak bir yer olmas›n› sa¤lay›n. Her ödev
tamamlay›fl›nda verilen günlük ödüller etkili olabilir.
Ödevlerde bazen ara puanlara ulaflt›¤›nda, çocu¤a küçük
ödüller verilmesi programa sad›k kalmas›na yard›mc› olabilir.
Bafllang›çta ortama al›flmas› için ödevini yaparken
çocu¤unuzun yan›na k›sa bir süre oturman›z, kendisini daha
az yaln›z ve daha az endifleli hissetmesine yard›mc› olabilir.
Fiziksel varl›¤›n›z, yapmas› gerekenlere yo¤unlaflmas› ve
bofl fleylerle vakit geçirmesine engel olmaya yarayacak bir
an›msat›c› olabilir. Ancak, ödev yaparken çocu¤un yan›nda
sürekli oturmak al›flkanl›k yapaca¤›ndan sak›ncal› hale
gelebilir. Sonraki günlerde deste¤inizi göstermek için ‘Nas›l
gidiyor?’ ya da ‘Yard›ma ihtiyac›n var m›?’ gibi sorular
sorabilir ya da baflka olumlu yorumlarda bulunabilirsiniz.

Çocu¤unuz geliflme gösterdikçe ödüller için ulaflmas› gereken
simgesel ödül veya onay iflaretlerinin say›s›n› artt›r›n ya da
herhangi bir davran›fl› çizelgeden ç›kar›n. Çocu¤unuz tutarl›
bir biçimde ödevlerinden söz ettikçe ve ödevlerini
tamamlad›kça, simgesel ödül dizgisini aflama aflama
program›n›zdan ç›kar›n, ama çocu¤unuz ödevlerine iliflkin
dürüstlü¤ünü korudu¤u ve ödevleri tamamlad›¤› için sosyal
pekifltireçler sunmaya, övgü ve ilgi göstermeye devam edin.
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Attention-deficit
hyperactivity disorder

D‹KKAT EKS‹KL‹⁄‹ VE
H‹PERAKT‹V‹TE BOZUKLU⁄U

Psikolojik Dan›flman
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Attention-Deficit
Hyperactivity Disorder
(ADHD) is characterized
by a persistent pattern
of impulsiveness and
inattention with a
component of
hyperactivity. ADHD
affects about 3 to 5% of
children with symptoms
starting before seven
years of age.

Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u
(DEHB) afl›r› hareketlilik, k›sa dikkat süresi
ve dürtüsellikle karakterize  olan bir
bozukluktur. DEHB, okul yafl› çocuklar›n›n
yaklafl›k %3-5’inde gözlenir. 4-5 yafllar›nda
farkedilir ve 7 yafl›ndan sonra bafllad›¤›
görülmez.  Erkeklerde s›kl›¤› k›zlardan
fazla olup, erkek/k›z oran› 3-5/1 aras›nda
bildirilmektedir. Erkek çocuklarda
genellikle hiperaktivite ve impulsivite
belirtiler ön planda iken, k›z çocuklar›nda
daha çok dikkat eksikli¤i belirgindir.

Dikkat eksikli¤i, dikkat süresinin ve yo¤unlu¤unun bireyin
yafl›na göre daha az olmas› durumudur. Dikkat eksikli¤i
olan kifliler bir noktaya odaklan›rken zorlan›rlar ve dikkatleri
kolayca da¤›l›r. Düzensiz olma ve eflyalar›n› unutma
e¤ilimindedirler.

Aflr› hareketlilik, bireyin yafl›na ve geliflim düzeyine uygun
olmayan düzeyde hareketli olmas›d›r. Afl›r› hareketli olan
kiflilerin elleri, ayaklar› k›p›r k›p›rd›r. Bu kifliler uzun süre

oturamazlar, genelde hareket halindedirler ve çok
konuflurlar. Dürtüsellik (impulsivite) genel olarak, kiflinin
kendini kontrol edebilmesinde sorun yaflamas›d›r. Bu tür
bireylerde davran›fllar›n›n sonuçlar›n› düflünmeden hareket
etme, isteklerini erteleyememe, söz kesme, s›ra
bekleyememe gözlemlenir.

Dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤unun üç farkl› tipi
vard›r.

Dikkat Eksikli¤i Önde Olan Tip: Dikkat eksikli¤i belirtileri
belirgindir. Afl›r› hareketlilik ve dürtüsellik ya yoktur ya da
tan› alacak kadar fliddetli de¤ildir.

Afl›r› Hareketlilik Önde Olan Tip: Afl›r› hareketlilik ve
dürtüsellik belirgin olarak vard›r. Dikkat eksikli¤i belirtileri
vard›r; ancak tan› alacak kadar fliddetli de¤ildir.

Birleflik Tip: Hem dikkat eksikli¤i hem de afl›r› hareketlilik,
dürtüsellik belirtileri görülmektedir. En s›k olarak görülen
tip birleflik tiptir.

Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u olan bireyler
hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkat sürelerinin k›sa olmas›
nedeniyle ö¤renmede güçlük yaflayabilirler. Ayr›ca bu
bireyler arkadafll›k kurmada da güçlük yaflayabilirler.
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2. Ço¤u zaman s›ras›n› bekleme güçlü¤ü vard›r,

3. Ço¤u zaman baflkalar›n›n sözünü keser ya da yapt›klar›n›n
aras›na girer.

Tedavi
Dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤unun tedavisinde
ilaç , anne-baba e¤itimi, bireysel terapiler kullan›lmaktad›r.
Tedavi plan› uzun süreli ve bireye özel olmal›d›r.

Anne - Babaya Öneriler
- Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u tan›s› bir uzman

taraf›ndan konulmal› ve uygun tedavi yöntemine
bafllanmal›d›r.

- DEHB gösteren çocuklar, di¤er çocuklardan daha fazla
ve daha çabuk ödüllendirilmeye ihtiyaç duyarlar.
Verdi¤iniz ödül türünden ziyade (fiziksel yak›nl›k, övgü,
özel bir yiyecek) zamanlama daha önemlidir. Ödülün
davran›fl›n hemen ard›ndan gelmesi son derece önemlidir.

- Olumsuzdan çok, olumlu davran›fllar›na odaklan›n.

- Sürekli olarak yapt›klar› hatalar› vurgulamay›n. Olumlu
yönlerini ön plana ç›kart›n. Özsayg› geliflimi için bu çok
önemlidir.

- Dikkatleri çok çabuk da¤›ld›¤› için çal›flma ortam›n› iyi
düzenleyin. Çal›flma masas›nda dikkatini da¤›tacak
uyaranlar bulundurmay›n.

- Talimat verirken, ilk önce çocu¤unuzun dikkatini çekin.
Gözlerinin içine bak›n. Sonra ne istedi¤inizi aç›kça ve
sakin bir ses tonuyla söyleyin.

- Çocu¤unuza uygun zamanlarda evde yapabilecekleri ifller
konusunda sorumluluklar verin.

- Dikkatini yo¤unlaflt›rmas›n› sa¤layacak oyunlar oynay›n.
Örne¤in, bir aile foto¤raf›n›za uzun süre bakmas›n›
sa¤lay›n. Daha sonra bu foto¤raf› kapat›p, ona bu
foto¤rafla ilgili sorular sorun.

- Evde, aç›k ve net s›n›rlar ve kurallar belirleyin. Uygulamada
tutarl› olun.

- Çocukla iletiflim kurarken göz konta¤› kurmaya dikkat
edin.

- “Problemleri önceden fark edin ve önlem al›n. Çocu¤unuz
için s›k›nt›l› olabilecek zamanlar› tahmin ederek, uygun
olmayan davran›fl› engelleyebilirsiniz. Örne¤in, birinci
s›n›ftaki çocu¤unuzun okula girince koridorda koflup
paltosunu yere att›¤›n› biliyorsan›z, binaya girmeden
önce durup, izlemekte güçlük çekti¤i kurallar› gözden
geçirmesini sa¤lay›n. Örne¤in, kendi kendine ‘Koridorda
yürümeyi ve paltomu asmay› unutmayaca¤›m.’ desin.”
(Yavuzer, 2004).

- Sosyal ve sportif etkinliklere kat›lmas›n› destekleyin.

Nedenler:
Bu konuda pek çok araflt›rma yap›lmas›na ra¤men temel
bozuklu¤un ne oldu¤una yönelik bir fikir birli¤ine var›lamam›flt›r.
Son y›llardaki araflt›rmalar psikososyal, biyolojik, genetik ve
ailesel etmenlerin önemli rol oynayabilece¤ini ileri sürmekte;
ancak kesin bir sonuca ulafl›lamamaktad›r.

Amerikan Psikiyatri Birli¤i'nin Tan›mlad›¤›
Belirtiler;

Dikkatsizlik

1. Ço¤u zaman dikkatini ayr›nt›lara veremez ya da okul
ödevlerinde, ifllerinde ya da di¤er etkinliklerinde
dikkatsizce hatalar yapar,

2. Ço¤u zaman üzerine ald›¤› görevlerde ya da oynad›¤›
etkinliklerde dikkati da¤›l›r,

3. Do¤rudan kendisine konufluldu¤unda ço¤u zaman
dinlemiyormufl gibi görünür,

4. Ço¤u zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak
tefek iflleri ya da ifl yerindeki görevlerini tamamlayamaz,

5. Ço¤u zaman üzerine ald›¤› görevleri ve etkinlikleri
düzenlemekte zorluk çeker,

6. Ço¤u zaman sürekli zihinsel çabay› gerektiren görevlerden
kaç›n›r, bunlar› sevmez ya da bunlarda yer almaya karfl›
isteksizdir,

7. Ço¤u zaman üzerine ald›¤› görevler ya da etkinlikler için
gerekli olan fleyleri kaybeder (örn. Oyuncaklar, okul
ödevleri, kalemler, kitaplar ya da araç-gereçler),

8. Ço¤u zaman dikkati d›fl uyaranlarla kolayl›kla da¤›l›r,

9. Günlük etkinliklerinde ço¤u zaman unutkand›r.

Hiperaktivite/ Afl›r› hareketlilik
1. Ço¤u zaman elleri, ayaklar› k›p›r k›p›rd›r ya da oturdu¤u

yerde k›p›rdan›p durur,

2. Ço¤u zaman s›n›fta ya da oturmas› beklenen di¤er
durumlarda oturdu¤u yerden kalkar,

3. Ço¤u zaman uygunsuz olan durumlarda kofluflturup
durur ya da t›rman›r (ergenlerde ya da eriflkinlerde
öznel huzursuzluk duygular› ile s›n›rl› olabilir),

4. Ço¤u zaman sakin bir biçimde, bofl zamanlar› geçirme
etkinliklerine kat›lma ya da oyun oynama zorlu¤u vard›r,

5. Ço¤u zaman hareket halindedir ya da bir motor
taraf›ndan sürülüyormufl gibi davran›r.

Dürtüsellik/ Atakl›k
1. Ço¤u zaman sorulan sorunun tamamlanmas›n›

beklemeden cevab›n› verir,
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Kitle iletiflim araçlar›, çeflitli konulardaki bilgi ve haberleri,
genifl kitlelere k›sa zamanda iletirler. Bu yolla insanlar yeni
bilgiler ve tutumlar elde ederler ve sahip olduklar› bilgilerde
ve tutumlarda de¤ifliklikler meydana gelir. Ça¤›m›zda bunlar›n
insan davran›fllar› üzerindeki sürekli ve yayg›n etkisi gözard›
edilemeyecek büyüklüktedir.

Kuflkusuz televizyon, bahsetti¤imiz araçlar aras›nda
hayat›m›zda en yayg›n ve bask›n oland›r. Hem çocu¤umuzun
hayat›nda hem de bizim hayat›m›zda önemli bir yer tutar.
Bizi e¤lendirir, bilgilendirir, yönlendirir, do¤rusuyla, yanl›fl›yla
etkiler. Do¤ru kullan›ld›¤› takdirde televizyon, aile ve okul
yan›nda çocu¤umuzun üçüncü e¤itmenidir. Onun zihinsel
geliflimine, dil geliflimine olumlu katk›lar sa¤layan,
e¤lendirirken ö¤reten önemli bir araçt›r. Do¤ru zamanda
do¤ru programlar, afl›r› izlenmemek kayd›yla çocu¤un
geliflimine olumlu katk› sa¤lar.

Televizyon izlemek, bizi pasif bir konumda tutar. ‹zledi¤imiz
filmleri, reklamlar› veya tart›flma programlar›n› etkileme,
yönlendirme gücümüz yoktur. TV karfl›s›nda edilgenizdir.

While the primary function of the mass communication media
is to entertain in one hand, it also offers solutions for the
reality-based problems, educates people and assists to establish
certain values in the society. Television is the most effective
mass communication media. The commercials are important
due to the fact that they have influence on the consumption
choices of children and assist them to recall things better.

Kitle iletifltim araçlar›, günümüzde e¤itimin önemli bir parças›
haline gelmifltir. Yaz›l›, sözlü bas›n, yani kitap, dergi, gazete,
sinema, radyo, televizyon, bilgisayar, internet kitle iletiflim
araçlar›d›r. Bunlar›n temel ifllevi, bir yandan e¤lendirirken, öte
yandan gerçe¤e dayal› sorunlara çözümler getirebilmek, e¤itmek
ve toplumda belli de¤erlerin yerleflmesine yard›mc› olmakt›r.

Baflka insanlar›n yaflad›¤› veya anlatt›¤› olaylara seyirciyizdir.
Televizyon izledi¤imiz bu sürenin çok uzun olmas›, hayata
seyirci kald›¤›m›z zaman diliminin de uzad›¤› anlam›na
gelmektedir. Düflünce gücünün bu durumdan olumsuz
etkilendi¤i söylenebilir.

Afl›r› uyar›c› ö¤elerle donat›lm›fl çocuk programlar›, beynin
dikkat bölgesini etkileyecek flekilde ayarlanm›flt›r. Çocuk,
uzun süre televizyon seyredip, bu afl›r› uyaranlara al›flt›¤›nda
hafif uyaranlara dikkatini veremedi¤i için, bu programlar
onun oyunlar›nda ve sosyal iliflkilerinde s›k›lmas›na yol
açabilmektedir. Dikkat süresi k›salan çocuklar›n, ö¤retmeni
dinlerken, ders çal›fl›rken ve kitap okurken yo¤unlaflma
yeteneklerinde bir düflüfl olur. Bu da çocuklar›n derslerdeki
baflar›lar›n› olumsuz etkiler.

Ebeveynlerin televizyonu çocuklar› oyalamak için çok fazla
kullanmalar› da onlar›n geliflimlerini olumsuz etkiler. Klip
ve reklam gibi al›flkanl›k yaratan TV programlar›n›n yemek
yedirme ve uyutma amaçl› kullan›lmas› da anne çocuk
iliflkisini olumsuz etkileyecektir.
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 Televizyon seyrederken çocu¤a mümkün oldu¤u kadar
efllik etmek gerekir. Çünkü çocuk televizyonda her gördü¤üne
inanmamay›, tart›flarak kabul etmeyi, olaylar› kendi mant›k
süzgecinden geçirmeyi anne babas›ndan ö¤renir.

Çocuklar Reklamlar› Neden Sever?
Çocuk, televizyonu genelde birkaç u¤rafl aras›nda, bölünmüfl
bir ilgiyle izlerken, reklamlar›n müzi¤ini duydu¤u anda, di¤er
iflleri b›rak›p televizyon karfl›s›na geçer. Alt› yafl çocu¤unun,
yata¤a gitmeyi ''reklamlardan sonra'' olmak kofluluyla kabul
etmesi s›k rastlanan bir olayd›r. Çocuklar›n bu tekrarlanan,
dikkat ve zevk kayna¤›na olan ba¤›ml›l›klar›, onlar›n uykudan
önce anlat›lan masallara karfl› duyduklar› düflkünlü¤ü
an›msat›r. Reklamlar için modern ça¤›n masallar› da
denilebilir.

Tekrarlanma, masal›n temel boyutunu oluflturur. Bu, bir
gerçekli¤in iyice ö¤renilmesini sa¤lar. Kum kovas›n›n
defalarca doldurulup boflalt›lmas›, ayn› öykünün yirminci
kez dinlenilmesi, ayn› çizgi filmin, ayn› reklam›n birçok kez
izlenilmesi bu yüzdendir. Öykü dinleme ve reklam izleme
olay›nda yineleme, çocu¤a her seferinde biraz daha iyi
kavram›fl ve kendini kapt›rm›fl olarak, art›k bildi¤i nefleli ve
s›k›nt›l› olaylar›, mutlu sonu tad›na vararak bekleme olana¤›
verir.

Reklamlar çocu¤a,
• Bekleme zevki verir. Çocuk, reklamlara ne zaman s›ra

gelece¤ini bilir. Yemek yemek, uyumak, el yüz y›kamak
gibi her gün tekrarlanan etkinliklere benzer olarak ona,
bekleyifl, doyum ve tekrarlanan fleylerin güvenini sa¤lar.

• Kat›lma zevki verir. Beklenen reklam göründü¤ü anda,
önceden bilinen bir fleyi yeniden görmenin yo¤un zevkini
yarat›r.

•�Ötekilerle olman›n zevkini yaflat›r. Çocuk, ço¤u zaman
televizyonun karfl›s›nda yaln›z de¤ildir. Bu ortamda, bireysel
duygulara eklenen bir ortak coflku vard›r.

TV reklamlar›, küçük çocuklar› d›fl dünya üzerine
bilgilendirme iflini de yürütüyor gibidirler. ‹zledi¤i reklamlar›n
ço¤u, çocu¤u do¤rudan ilgilendirmeyen türdendir. Bu
reklamlar, çocu¤un, yetiflkinlere yönelik nesneler dünyas›na
giriflini sa¤lar. Bu da onun sosyal geliflimine katk›da bulunur.
Bir grup 5-7 yafl çocu¤unun gözlemlenmesi sonucu, onlar›
yak›ndan ilgilendirmeyecek türden reklamlar karfl›s›nda
dikkat düzeylerinin yükseldi¤i görülmüfltür. Bu ilgi, bu türden
reklamlar›n çocuklar›n yetiflkin rolüne ve davran›fllar›na
yak›nlaflmas›n› sa¤lamas›ndan kaynaklan›yor olabilir.

Reklam›n Özendirme Gücü Yaratan
Etkenleri
Yenili¤in Çekicili¤i: Çocuklar, yeni olan her fleye yo¤un ilgi
duyarlar. Sürekli keflif halindedirler. Çocuk yeni ürünün ne
oldu¤unu, ne yapt›¤›n›, nas›l yapt›¤›n› bilmek ister.

''Sihirli güç'' üzerine sözler: Örne¤in, baz› yiyecek reklamlar›,
o besin maddesinin çocu¤u çok güçlü yapaca¤› düflüncesini
yaratmaya çal›fl›rlar. Çocuklar, bu tür reklamlar›n gerçek
olmad›¤›n› bilseler de yine de bunlara karfl› özel bir yak›nl›k
duyarlar.

Ürünü aç›k bir biçimde, hatta parça parça göstermek:
Bu¤ulu bardaklara boflalt›lan bir içece¤in, dilimlenen
pastalar›n yak›n plan çekimlerinin güdüleyici oldu¤u
bulunmufltur. Çocuk, öncelikle somut olan› kavrayabilecek
bir yap›dad›r. Merakla dolu olarak, bir fleyin içinde ne
oldu¤unu somut olarak görmek, nas›l yap›ld›¤›n› anlamak
için içini aç›p bakmak ister. Ancak 10-11 yafllar›na do¤ru
kavramlar›, soyutlamalar› alg›layabilir duruma gelir.

‹ste¤in sahneye konmas›: Baflkalar›n›n istek ve doyum
konular›n› izlemek, iste¤in ortaya ç›kmas›nda arzulanan
nesnenin kendisinden daha etkilidir. Çocuk, oyunca¤›na
art›k ilgi duymuyorsa, baflka bir çocu¤un o oyuncakla
oynamas› çocu¤un ona karfl› ilgisini canland›r›r. Arzu
bulafl›c›d›r. Çocuklara yönelik reklamlarda, izleyici çocukta
istek uyand›rabilmek için oyuncu çocu¤un, reklamdaki ürüne
karfl› duydu¤u arzuyu ve ona sahip olmaktan ötürü duydu¤u
mutlulu¤u çok iyi biçimde ortaya koymas› gerekmektedir.
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Çocuk Reklam›n Hangi Yönlerini An›msar?
Hepimiz biliyoruz ki, çocuk bir reklam› tan›d›¤› zaman (öykü
ve masallarda da oldu¤u gibi) onu bafltan sona kadar
anlatabilir, tüm ayr›nt›lar›n› an›msayabilir.

5 yafl›nda çocuklar, tek boyutlu ve somut bir an›msama
biçimi ortaya koyarlar. Filmin yaln›zca bir yönü veya bir
sahnesi an›msan›r. Reklam›n anlatmak veya benimsetmek
istedi¤i fley yani mesaj anlafl›lmaz. Çocuk, markaya dikkat
etmez, özgün ritmi, müzi¤i ve uyumuyla e¤lenceli görünen
sözcük paketini belle¤ine ifller.

Küçük çocuklar, bir görüntüyü veya bir cümleyi, bellek e¤itimi
yaparcas›na kaydederler. Onlara çarp›c› gelen görüntüleri
veya sesleri an›msarlar. Sonraki yafllarda ise çocuk, reklam›
izledi¤i s›rada yaflad›¤› duyguyu ve tepkiyi daha iyi an›msad›¤›n›
gösterir. 11-12 yafl çocuklar›, reklam› yap›lan nesneye, o
nesneye duyduklar› ilgiye ve mesaj üzerine yapt›klar›
de¤erlendirmeye ba¤l› olarak an›msarlar. Bu özümleme
biçiminde görülen, çocuklar›n izlerken hofllanmad›klar›
reklamlar› da belleklerine iflledikleridir.

7-8 yafllar›nda, belle¤e iflleme olay›, her fleyden önce, çocu¤un
düflüncesinde olan, yani o s›rada ilgi alan› içinde veya kafas›nda
yer alan fleylere ba¤l› olarak gerçekleflir.

Bu yafllarda, oyuncak, fleker gibi çocuklara yönelik reklamlara
belleklerinde daha fazla yer ay›r›rlar.

9-11 yafllar›nda, belle¤e ifllenen ürünlerin alan› büyük ölçüde
genifller.  Bu, çocu¤un çevresine en çok aç›ld›¤›, her fleyle
ilgilendi¤i dönemdir.

12-14 yafllar›nda, ergenlere veya yetiflkinlere yönelik olan her
çeflit reklam› izlerken, hofluna gitmemifl olsa bile belle¤ine ifller.

En Çok Hangi Çocuklar Etkilenmektedir?
Yap›lan çal›flmalarda, 5 yafl›ndaki çocu¤un, TV’ye ne kadar
uzun süre bakarsa o kadar çok istek ileri sürdü¤ü
görülmüfltür. Bu do¤ru orant›, 8 yafl›nda daha zay›flam›fl
olarak, fakat hala ayn› flekilde ifllemektedir. 11 yafl›nda ise,
reklamlar› izleme süresinin, isteklerin say›s› üzerinde bir
etkisi kalmad›¤› görülmüfltür.

5 yafl›ndan küçük çocuklar, TV'den gelen bilgilerin ifllenmesi
düzeyinde yetersiz durumdad›rlar. Bu bilgilerden ald›klar›,
kopuk kopuk görüntülerden ve müzikli sözcük paketlerinden
öteye gitmez. Büyük yafllardaki çocuklar ise güçlü biliflsel
savunma mekanizmalar›na sahiptirler, ikna edilmeye karfl›
dirençlidirler.

5 yafl›ndan 8 yafl›na kadar çocuklar›n bilgiyi iflleme
kapasiteleri büyük ölçüde geliflme gösterir.  Mesajlar›n
alg›lanmas› düzeyinde giderek daha az zorlan›rlar. Buna
karfl›n, biliflsel savunma mekanizmalar› henüz oluflum
sürecindedir. Dolay›s›yla bu yafllarda çocuklar, reklamlar›n
etkisine en aç›k grubu olufltururlar.

Çocuklar›n Tüketim Tercihlerini Etkileyen
Faktörler:
Çocuklar, do¤duklar› andan itibaren sosyalleflmeye
bafllamakta, toplumsallaflma yolunda gösterdikleri geliflimi
e¤itim kurumlar›, krefller ve arkadafl çevreleri
pekifltirmektedir.

Aile, arkadafl grubu, e¤itim kurumlar› ve kitle iletiflim araçlar›,
çocuklar›n tüketici olarak sosyalleflmesinde etkili olan
faktörlerdir. Kitle iletiflim araçlar›, özellikle de televizyon,
çocuklar›n tüketici olma sürecinde dikkate de¤er bir etken
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kiflilerin tüketim kimlikleri,
psiko-sosyal kimlikleri gibi 3-6 yafl döneminde geliflmeye
bafllamakta ve tüm yaflamlar›n› etkilemektedir.

Çocuklar, g›da ve oyuncak ürünleri seçiminde en çok
televizyon reklamlar›ndan etkilenir. Giyim ürünleri seçiminde
arkadafllar›ndan, kitap ve elektronik ürünlerin seçiminde
ise anne ve babalar›n›n tüketim al›flkanl›klar›ndan etkilenirler.
Kitle iletiflim araçlar›ndan televizyon, 3-6 yafl grubundaki
çocuklar›n ve dolay›s›yla ailelerinin tüketim tercihlerini
önemli ölçüde etkiler.

Aileler, çocuklar›n› markete ya da oyuncak ma¤azas›na
götürdüklerinde TV’nin ticari etkisiyle bafl etmek
zorundad›rlar. Çocuklar için baz› programlar, ürünlerin
promosyonunu yapan reklâmsal mesajlarla doludur.

Çocuklar 7 – 8 yafl›na gelene kadar verilen mesaj›n ikna
edici niyetini alg›layamad›klar› için reklamdan daha fazla
etkilenmeye yatk›nd›r. Bu durum, çocu¤un gerekli gereksiz
yiyecekleri tüketmesi ve ihtiyaç duymad›¤› oyuncaklar›n
al›nmas›na sebep olabilir. Sa¤l›ks›z beslenme al›flkanl›klar›
edinebilir.  Bunun sonucunda obezite ortaya ç›kabilir. Dahas›
çocuklar ailelerini de bir ürünün al›m karar› s›ras›nda bask›
uygulayarak etkileyebilmekte, e¤er aile çocu¤un iste¤ini
yerine getirmezse, aile ile çocuk aras›nda sorunlar
yaflanabilmektedir.

‹yi bir tüketici olmak, bilinçli bir tüketici
olmak demektir.
Çocuklar seçim yapmay› çok küçük yafllarda ö¤renebilir.
Ebeveynler onlara seçim seçenekleri sunmal›d›r. Ev içerisinde
iletiflim kanallar› olmas› flartt›r. Bunun için aile, pozitif bir
tutuma sahip olmal›; bilgilendiren, yönlendiren ve destekleyen
bir yol izlemelidir. Çocuklar ve aileler aras›nda sa¤l›kl› bir
iletiflimin olmas›, ailenin çocu¤unu tan›mas› önemlidir.
Çocu¤un kendine has özelikleri olan bir birey oldu¤u
unutulmamal›d›r.

Çocuklar›n reklamlarda görüp istedikleri her fley
al›nmamal›d›r. Onun için gerekliyse ve buna ihtiyac› varsa
al›nmal›d›r. Seçimleri asla tesadüflere b›rak›lmamal›, bunlarda
ebeveynin bilinçli katk›s› sa¤lanmal›d›r.
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Eq in childhood period

ÇOCUKLUK DÖNEM‹NDE
DUYGUSAL ZEKÂ

Uzm. Psikolojik Dan›flman Starting from their birth children are affected by every
incidence and every person around them. According to
reactions from their envirement they learn about
themselves, about the people and about the world they
live in and they shape their behaviours and attitudes.

EQ starts to improve in the first years of life. Children
take and send emotional messages during their
communications with their parents, teachers, friends and
other people. Repeating of those messages creates
children’s emotional structure and behaviours.

Çocuklar do¤duklar› andan itibaren
çevrelerindeki herkesten ve her olaydan
etkilenirler. Çevrelerinden gelen tepkilere
göre kendileri ve baflkalar›yla, içinde
yaflad›klar› dünyayla ilgili düflünceler edinir,
bunlara göre davran›fl ve tutum gelifltirirler.

Duygusal zekâ, hayat›n ilk y›llar›nda geliflmeye bafllar.
Çocuklar, anne baba, ö¤retmen, çevrelerindeki di¤er
insanlar ve arkadafllar›yla olan iletiflimleri s›ras›nda
birbirlerine duygusal mesajlar gönderirler. Bu mesajlar›n
üst üste tekrar› çocuklar›n duygusal yap›s›n› ve
davran›fllar›n› oluflturur. Di¤er bir deyiflle olaylar karfl›s›nda
arka arkaya yaflanan duygusal dersler ve deneyimler
beynin belli bölümlerindeki ba¤lant›lar›n› sa¤layarak beyni
bu duygulara karfl›l›k verecek flekilde flekillendirir. Anne-
baba ya da hayatlar›ndaki di¤er önemli insanlar çocuklara
davran›fllar› ile çocu¤un ileriki hayat›na yans›t›lan geçmiflini

olufltururlar. Çocuklu¤unda yedi¤i dayaklar›n ac›s›yla,
k›zg›nl›kla çat›lan kafllara yo¤un korku ve nefretle tepki
vermeyi ö¤renmifl birisi, çat›lan kafllar›n art›k böyle bir
tehdit tafl›mad›¤›n› bildi¤i halde ayn› tepkiyi bir ölçüde
gösterecektir. (Goleman, 1998:367). Anne-baba ve çocuklar
aras›nda kurulan s›cak, güvenli ve kuvvetli ba¤ ile çocuklar
duygular›yla bafl edebilmeyi, öfkelerini kontrol edebilmeyi
ve empati duygusunu ö¤renirse sadece bugün de¤il
gelecekte de bu becerilere sahip olacakt›r. Bu hayat boyu
etkisini gösterecek kal›c› ve önemli bir güçtür.
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etkiler yarat›r. Çocuklar›n›n duygular›n› önemsemeyen ve
duygusal ihtiyaçlar›na karfl›l›k vermeyen anne - babalar,
onlar›n duygusal zekâlar›n›n yan› s›ra zihinsel geliflmelerine
de engel olurlar. fiiddete e¤ilimi olan çocuklar genelde
aileleri taraf›ndan önem verilmemifl, hayatlar›na ilgi
gösterilmemifl, sürekli elefltiriye maruz kalm›fl, anlafl›lmam›fl
ve a¤›r cezalar verilmifl çocuklard›r.

Çocuklara özel zaman ay›rmak, sevildiklerini ve
önemsendiklerini belirtmek, onlarla iyi iliflkiler içinde olmak
çocuklar›n özgüvenlerini gelifltirecek ve baflkalar›yla da iyi
iliflkiler içinde olmalar›nda etkili olacakt›r. Aile içinde duygusal
ihtiyaçlar›na karfl›l›k verilen, duygular› elefltiriye maruz
kalmadan dinlenip anlafl›lan çocuklar anne - babalar›na
güven duyacak,  bir s›k›nt›lar› oldu¤unda bunu rahatça
paylaflacak ve yard›m alabileceklerdir.

Aile ve okul ortam› mutlu ve e¤lenceli olmal›d›r. Çocuklar›n
duygusal sa¤l›klar› ile etkili düflünme ve ö¤renme
yetenekleri birbirleriyle yak›ndan iliflkilidir. Çocuklara
gerginli¤in, korku ve hayal k›r›kl›klar›n›n çok yaflanmad›¤›;
nefle ve mutlulu¤un yo¤un oldu¤u, kendilerini güven içinde
hissettikleri bir ortam sa¤lanmas› onlar›n toplumun mutlu,
ba¤›ms›z, üretken ve baflar›l› bireyleri olmalar›n›
sa¤layacakt›r.

Çocuklar›n duygusal aç›dan sa¤l›kl›
geliflmesi için (duygular hakk›nda)
bilinmesi gerekenler:
-‹lgi, merak ve sevgi duygusal geliflimin temel tafllar›d›r.

-Duygular›n flekillenmesinin temelinde güven, paylaflma,
destek ve sevgi becerileri yatar.

-Kendine güven, kendini yönlendirme, azimli olmak
duygusal dengenin ve olgunlu¤un ürünleridir.

-Üretken olabilmek; memnun olmak, hayattan zevk almak,
hissetmek ve bu hislerin ifade edilebilmesiyle mümkün
olur.

-Günlük sorunlar› çözmek, çat›flmalara çözüm bulmak, öfkeyi
kontrol edebilmek, hayal k›r›kl›klar›yla bafl edebilmek,
duygular› hissedebilme ve kontrol edebilme yetene¤ine
ba¤l›d›r.

-Duygular, çocuklar›n gerekti¤inde birisinden yardim alma
ya da baflkas›na yard›m etme gibi önemli yetenekler
kazanmalar›n› sa¤lar.

Do¤duklar› andan itibaren çocuklar›n benlik duygusu
geliflmeye bafllar. Benlik duygusunun geliflmesi için çocu¤un
güvenmeyi ö¤renmesi gerekir. Güven duygusunun geliflmesi
için  ise çocuklar›n fiziksel ve duygusal ihtiyaçlar›n›n
giderilmesi gerekir. Böylece çocuklar kendilerine ve içinde
bulunduklar› dünyaya güven duyarlar. Duygular›n
hayat›m›zdaki yeri çok önemlidir. Duygular›m›z sa¤l›¤›m›z›,
davran›fllar›m›z›, insanlarla olan iliflkilerimizi ve ö¤renmemizi
etkiler.

‹htiyaçlar› zaman›nda, flefkat ve sevgiyle karfl›lanan
bebekler kendilerini güvende hisseder ve strese girmezler.
A¤layarak ac›kt›¤›n›, ac›s›n› ya da üzüntüsünü belirten
çocuk büyüklerinden ilgi görür ve ihtiyaçlar›na karfl›l›k
al›rsa pozitif duygular kadar tedirginliklerine de cevap
verildi¤ini ö¤renir. ‹ki ayl›k bir bebe¤in sabah›n üçünde
kalk›p a¤lamaya bafllad›¤›n› düflünelim. Annesi odas›na
girer ve yar›m saat boyunca bebek annesinin kollar›nda,
halinden hoflnut bir flekilde meme emerken anne, flefkat
dolu gözlerle ona bakarak gece yar›s› olsa da kendisini
görmekten sevinç duydu¤unu gösterir. Bebek, annesinin
sevgisiyle rahatlam›fl olarak yeniden uykuya dalar.
(Goleman 2000: 245)

Gecenin tam ortas›nda a¤layarak uyanan bir baflka iki ayl›k
bebek düflünelim; ancak annesi, kocas›yla bir kavgan›n
ard›ndan biraz önce uykuya dalm›fl oldu¤undan gergin ve
sinirli bir halde onu h›fl›mla kald›r›p "Sus, tamam m›? Bir
z›r›lt›ya daha katlanamam! Hadi gel, bitsin flu ifl." dedi¤i
an bebe¤in gerginli¤i daha da artar. Bebek sütünü emerken
annesi adeta tafl gibidir ve ona de¤il uzaklara bakarak
kocas›yla kavgas›n› zihninden geçirir. Düflündükçe de
huzursuzlu¤u gitgide artar. Gerginli¤i hisseden bebek
k›p›rdanmaya, kendini kasmaya bafllar ve emmeyi b›rak›r.
"Tüm istedi¤in bu mu? ‹çme o zaman!" diye söylenen
annesi, ayn› h›fl›mla onu befli¤ine koydu¤u gibi ç›k›p gider
ve bebe¤ini halsiz düflüp yeniden uykuya dalana kadar
a¤lamaya b›rak›r. (Goleman 2000: 246)

• Birinci bebek, ihtiyaçlar›n›n insanlar taraf›ndan fark
edilebilece¤ini, onlardan yard›m isteyebilece¤ini ve bu
yard›m› sa¤lamakta etkili olabilece¤ini ö¤renirken;

•�‹kincisi, asl›nda kimsenin kendisini umursamad›¤›n›,
insanlara güvenilemeyece¤ini ve teselli bulma çabalar›n›n
sonuçsuz kalaca¤›n› keflfeder. Kuflkusuz ço¤u bebek, her
iki çeflit etkileflimi de en az›ndan tadar. Ancak zaman
içinde anne-baban›n çocu¤a davran›fl›nda bu tarzlardan
biri ya da di¤eri bask›n hale geldikçe, çocuk dünyada
kendisini ne kadar güvenli, ne kadar etkili hissedebilece¤i
ve baflkalar›na ne kadar güvenebilece¤i gibi konularda
temel duygusal dersleri alm›fl olur. Erik Erikson bunu
çocu¤un "temel bir güven" ya da “temel bir güvensizlik”
hissetmesi fleklinde ifade etmifltir. (Goleman 2000: 246)

Yaflam›n ilk üç dört y›l›, bebe¤in beyninin tam geliflmifl insan
beyninin üçte ikisi kadar büyüdü¤ü ve karmafl›kl›¤›n›n daha
sonra hiç eriflemeyece¤i bir h›zla geliflti¤i zamand›r. Bu
dönemde temel nitelikteki dersler daha sonraki dönemlere
k›yasla daha kolay ö¤renilir. Duygusal dersler, bunlar›n en
önde gelenidir. Bu dönemde yo¤un stres beynin ö¤renme
merkezine (dolay›s›yla zekâya da) zarar verebilir. Yaflam›n
sonraki dönemlerinde bu bir derece telafi edilebilse de
yaflam›n erken döneminde ö¤renilenlerin etkisi devam eder
ve bunun kal›c› sonuçlar› çok büyüktür. (Goleman 2000: 246)

Duygusal zekân›n ilk okulu ailedir. Anne - baban›n
davran›fllar› çocu¤un duygusal yaflant›s›nda derin ve kal›c›
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verirler. Bu durumda çocuklar kendi hislerine güvenmeyi,
duygular›n› kontrol edebilmeyi ve günlük sorunlara çözüm
bulmay› ö¤renirler. -Özgüvenleri yüksek olur, derslerinde
baflar›l› olurlar ve arkadafllar›yla iyi anlafl›rlar.

Buna karfl›l›k duygusal aç›dan yetersiz anne - babalar›
Daniel Goleman üç grupta toplar. (Goleman 2000:240)

1- Hisleri tamamen göz ard› etmek. Bu tür anne-babalar
çocuklar›n›n duygusal s›k›nt›lar›n› ›v›r z›v›r ya da dert kayna¤›
olarak de¤erlendirerek, kendili¤inden geçmesini beklemeleri
gerekti¤ine inan›rlar. Duygusal anlar›, çocu¤a yak›nlaflmak
ya da onun “duygusal yeterlilik” konusunda  er.

2 - Fazlas›yla serbest b›rakmak. Bu tür anne-babalar çocu¤un
ne hissetti¤inin fark›ndad›rlar, ancak çocuk içindeki
duygusal f›rt›nayla nas›l bafl ederse etsin -hatta, isterse
baflka birine baflvursun- yapt›¤› hiçbir fleye kar›flmazlar.
Çocu¤un hislerini göz ard› eden tiplerde oldu¤u gibi, bu
anne-babalar da çocuklar›na alternatif bir duygusal tepki
ö¤retmeye ender olarak kalk›fl›rlar. Tüm rahats›zl›klar›n›
yat›flt›rmaya çal›fl›rlar ve örne¤in, üzüntüsünü ya da
öfkesini geçirmek için pazarl›¤a ya da rüflvete baflvururlar.

3 - Çocu¤u afla¤›lay›p hislerine sayg› göstermemek. Bu tür
anne-babalar genellikle çocu¤un yapt›¤› hiçbir fleyi
onaylamaz, sert bir flekilde elefltirir ve cezaland›r›rlar.
Örne¤in, çocu¤un öfkesini belli etmesine hiçbir flekilde
izin vermeyip en ufak bir huysuzluk belirtisinde bile
cezaland›rmaya yönelirler. Bunlar, çocuk bir fleyi kendi
aç›s›ndan anlatmaya bafllad›¤› zaman "Sak›n bana karfl›l›k
verme!" diye öfkeyle ba¤›ran anne-babalard›r.

Duygusal aç›dan yetersiz anne - babalar›n çocuklar›na
yaklafl›m tarzlar› çocuklara hislerinin yanl›fl, uygunsuz ve
geçersiz oldu¤unu düflündürür. Duygular›na karfl›l›k
alamayan çocuklar, duygular›n› idare etmekte, konsantre
olmakta, ve arkadafll›k kurmakta ya da baflkalar›yla
anlaflmakta zorluk çekerler.

Çocuklar büyüdükçe almaya haz›r olduklar› ve ihtiyaç
duyduklar› belirli duygusal derslerde bir de¤iflme olur.
Empati dersleri, anne-baban›n yavrular›n›n hisleriyle ahenk
kurmas›yla birlikte bebeklikte bafllar. Baz› duygusal
beceriler y›llar geçtikçe arkadafll›klarla bilense de, duygusal
aç›dan yeterli olan anne-babalar, çocuklar›n›n “duygusal
zekâ”n›n flu temel unsurlar›n› tek tek ö¤renmelerine çok
yard›mc› olabilirler: (Goleman 2000: 242)

- Duygular›n› tan›mak (özbilinç).
- Duygular›n› yönetmek (özyönetim).
- Kendilerini bir konuda motive edebilmek (özmotivasyon).
- Empati gösterebilmek.

1. Duygular› Tan›mak (Özbilinç):
Kendini tan›mak: Güçlü ve geliflmeye aç›k yönleri bilmek,
duygular› tan›mak, bu fark›ndal›¤› düflünce ve davran›fllara

Çocuklar›n duygusal ihtiyaçlar›:
-Bütün çocuklar›n üzgün ve gergin olduklar› zaman

rahatlat›lmaya ihtiyac› vard›r. Onu tutun ve onunla sakin
bir biçimde konuflun. Kendini tekrar iyi hissetti¤inde size
bunu bildirecektir.

- Çocu¤unuzla zaman geçirin. Bu kendi dünyas›n›
keflfetmesine ve  dünyadaki insanlar› bilmesine yard›mc›
olur.

- Çok küçük çocuklar›n devaml› rutinlere ihtiyac› vard›r.
Birkaç tane rutininiz olsun ve bunlara ba¤l› kal›n. Bu,
onun dünyay› anlamas›na ve olaylar›n bir s›ra düzeninde
oldu¤u hakk›nda güven duymas›na yard›mc› olacakt›r.

- Üzgün ya da sevinçli oldu¤unuz zaman çocu¤unuzun
bunu bilmesine ve sizi görmesine izin verin. Sahip oldu¤u
duygular› sizin de yaflad›¤›n›z› bilmek  çocu¤unuzun
baflkalar›na empati göstermeyi ö¤renmesini sa¤layacakt›r.

- Çocuklar sosyal ve duygusal geliflimlerinde bir çok
safhadan geçerler. Bu geliflimlerden baz›lar› do¤ald›r,
baz›lar›n› ise anne- baba arac›l›¤› ile ö¤renirler. Çocuk bu
süreçlerde s›k s›k bir önceki aflamaya do¤ru kayar. Bu
olay oldukça geçicidir ve daha sonra görürsünüz ki son
zamanlarda gerçekleflen moral bozucu bir olay buna
sebep olmufltur. Örnek olarak 2 yafl›ndaki bebe¤iniz
yeniden biberon istemeye bafllayabilir. Belki kuzeni olan
di¤er bir bebek biberon kullan›yordur ve aileden çok ilgi
görüyordur. Biraz sab›r ve sevgi ile bebe¤iniz tekrar eski
günlerine dönecektir.

Duygusal aç›dan sa¤l›kl› yetiflen çocuklar:

- Kendilerini daha iyi hissederler.

- fiiddete e¤ilimleri olmaz ve empati duygular› geliflir.

- Daha az davran›fl problemleri gösterirler.

- Arkadafl etkisinde kalmazlar.

- Çat›flma, anlaflmazl›k gibi durumlara daha kolay çözüm
yolu bulurlar.

- Sigara, içki, uyufltururcu gibi kendilerine zararl› fleylere
e¤ilimleri olmaz.

- Çok say›da arkadafllar› vard›r.

- Duygular›n› kontrol edebilir ve dürtüler karfl›s›nda iradelerine
hakim olabilirler.

- Dersleriyle ilgili ve baflar›l›d›rlar.

- Duygusal ve fiziksel aç›dan sa¤l›kl›, mutlu ve baflar›l› olurlar.

Duygusal aç›dan yeterli anne-babalar;

- Çocuklar›n›n duygular›na de¤er verir ve duygular›n›
anlamaya çal›fl›rlar.

- Çocuklar› empati ile dinler, onlar›n yaflad›klar› hisleri
oldu¤u gibi kabul eder ve anlay›flla karfl›larlar.

- Çocuklara yaflad›klar› olaylar karfl›s›nda uygun
davran›fllar›n ne oldu¤unu ö¤retir ve onlara seçme hakk›



E¤itimde Yans›malar 17

rehber olacak flekilde kullanmak ve kendini aç›k bir biçimde
ifade edebilmektir. Özbilinç sahibi bireyler, kendilerini tan›r,
kendileri hakk›nda iyi hisseder ve duygular›n›n fark›nda
olurlar. Bu kifliler, duygular›n› ifade edebilir; duygu, düflünce
ve inançlar›n› güvenle dile getirebilirler. (Møller, 2000:36)

Çocuklar›n hisleri ile davran›fllar› birbirleriyle yak›ndan
iliflkilidir. Çocuklar do¤ru hissediyorlarsa do¤ru davran›rlar.
Peki do¤ru hissetmelerini nas›l sa¤lar›z? Onlar›n do¤ru
hissetmelerini sa¤laman›n yolu  hislerini kabul etmekle
bafllar.

E¤er hislerle ilgili çocuklara yard›m etmek istiyorsan›z:

-Dikkatlice dinleyin; “H›mm”.. “Evet”... “Anl›yorum” gibi
kelimelerle hisleri kabul etti¤inizi belirti.

-Hisleri adland›r›n (Bu sende hayal k›r›kl›¤› yaratm›fl)

-Gerçeklefltiremedi¤i ya da elde edemedi¤i isteklerini ona
elinizden gelse hemen verece¤inizi söyleyin.
(Keflke flimdi o istedi¤in muzlu pastay› senin için yapabilseydim.)
(Faber ve Mazlish, 1980:9-27)

Çocu¤un, duygular›n› sözcüklere dökebilmesi temel
ihtiyaçlar›n› gidermesinin can al›c› bir parças›d›r. ‹ki
yafl›ndaki bir çocuk annesi markette bir arkadafl›yla
konuflurken eve gidip bir fleyler yemek istedi¤i için sinirlenip

bir öfke nöbeti geçirebilir; çünkü bu, ihtiyaçlar›n› gidermesini
sa¤layacak en k›sa yol gibi görünür. Ancak befl yafl›ndaki
çocuk aç oldu¤unu ve s›k›ld›¤›n› idrak edip bunlar›
sözcüklerle ifade edebilecektir. Büyük olas›l›kla, onun
ihtiyac› bir bisküvi alarak giderilebilir. (Shapiro, 2000:236)

Az önceki örnekte görüldü¤ü gibi henüz dil becerileri
geliflmemifl olan küçücük bir çocuk hislerini sözcüklere
dökmekte zorluk çeker ve bir öfke nöbeti geçirebilir. Befl
yafl›ndaki bir çocuk ise gerekli dili edinmifltir, dolay›s›yla
da sözcükleri kullanma yetene¤ine sahiptir. Çocuklar›n
duygusal bilinç kapasitesi ve hisleri hakk›nda konuflma
yetenekleri neokortekslerinde bulundu¤undan, do¤al olarak
biliflsel geliflimi izlerler. (Shapiro, 2000:237)

Çocuklar büyüdükçe daha çok duygu kelimeleri ö¤renir ve
dolay›s› ile hissettikleri hakk›nda daha fazla konuflabilirler.
Güçlü duygular› hissetti¤i zaman yumru¤u yerine kelimeleri
kullanan öz kontrolü yüksek çocuklar yetifliyor demektir.
Nas›l hissettiklerini bilirler ve bunu di¤erlerine de yans›t›rlar.

Çocuklar›n özbilinçlerini gelifltirerek kendilerini tan›malar›,
onlar›n duygular›n› kontrol etmelerine yard›mc› olur. Kendini
tan›yan çocuk, içinde yaflad›¤› durumdan haberdar olur ve
neyi, ne zaman ve nas›l hissetti¤ini anlar.

2. Duygular› yönetmek (Özyönetim):
Duygular› lehte bir durum yaratacak flekilde yönetebilmektir.
Kiflinin sorunlar karfl›s›nda yeterli düzeyde özkontrol,
özgüven ve esneklik gösterebilmesidir. Ac› çekmek, üzüntü,
stres gibi durumlardan kolayl›kla s›yr›l›p tekrar kendine
gelebilme becerisidir. Çocuklar aras›nda karfl›lafl›lan en
yayg›n duygusal sorun öfkenin kontrol edilmesidir.

Çocuklar olaylar karfl›s›nda duygular›n› davran›fl olarak
gösterirken, ço¤u zaman, bunlar› kelimelerle anlatmakta
zorluk çekerler. Bunun önemli nedenlerinden biri duygular›
tan›mamalar› ve onlar› anlatacak kelime da¤arc›klar›n›n
olmamas›d›r. Yaflad›klar› olaylardan etkilenip do¤al olarak
geliflen duygular›yla hareket ederler. Bu bazen sald›r› ve

arkadafla vurma; bazen sinirlenip kötü söz söyleme; bazen
a¤lama, utanma ya da k›rg›nl›k gibi çok çeflitli flekillerde
ortaya ç›kar.

Anne-baba ve ö¤retmenler, çocuklar› yarg›lamadan,
küçümsemeden onlar›n olaylar karfl›s›nda do¤al olarak
geliflen duygular›n› anlamalar›na sab›rla yard›mc›
olmal›d›rlar. Çocuklar›n bilmesi gereken, öfkenin di¤er
duygular kadar normal ve sa¤l›kl› bir duygu oldu¤udur.
Ancak ö¤renmeleri gereken fley, öfke duygusu ile davran›fl
aras›ndaki farkt›r. Öfke duymak normaldir ama kontrolden
ç›karak sald›rgan bir flekilde ifade etmek do¤ru de¤ildir.
Anne ve babalar›n çocuklar›n›n hislerini anlamas›na
yard›mc› olmalar› gerekir:
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anlayabilmek empatinin özünü oluflturur. Empatik olmak,
di¤er insanlar› "duygusal anlamda okumak" anlam›na gelir.
Baflka kiflilerin hislerini anlama yetene¤i duygusal bilinç
yetene¤i üzerine infla edilir. Kendi duygular›m›z› tan›madan,
baflkalar›n›n duygular›n› anlayamay›z. Empati, kifliler aras›
iliflkilerde içtenlik, ilgi, ba¤l›l›k ve duyarl›l›k gösterebilme
yetene¤ini de içermektedir. Empatik insanlar baflkalar›n›n
duygular›n›n bilincinde olup onlar› takdir edebilirler. (Møller,
2000:98)

Küçük yafllardaki çocuklar gözlemlendi¤inde:
- Bir baflka bebe¤in düfltü¤ünü gördüklerinde sanki can›

ac›yan kendileriymifl gibi gözlerinin doldu¤una,

- A¤layan bir bebe¤e sakinlefltirmek için kendi oyunca¤›n›
verdi¤ine,

- Zor durumda bir yafl›t›n› gördü¤ünde annesine giderek
onun için yard›m ister tav›rlar sergiledi¤ine tan›k olmak
mümkündür.

Alt›nc› yafl, biliflsel empatinin; yani olaylar› baflkas›n›n bak›fl
aç›s›yla görme ve uygun bir flekilde davranabilme evresinin
bafllang›c›d›r. Bak›fl aç›s› edinme becerileri, bir çocu¤un,
mutsuz bir arkadafl›na ne zaman yaklaflaca¤›n› ve onu ne
zaman yaln›z b›rakaca¤›n› bilmesini sa¤lar. Biliflsel empati,
duygusal iletiflim (a¤lama gibi) gerektirmez; çünkü bu
yafltaki bir çocuk belli etse de etmese de, s›k›nt›l› bir
durumda olan bir kiflinin neler hissetti¤ine iliflkin içsel bir
referans ya da bir model gelifltirmifltir. (Shapiro 2000: 56)
Duygusal zekan›n ö¤elerini oluflturmak okul y›llar› boyunca
devam etse de ilk f›rsat, en erken y›llarda ortaya ç›kar.
Çocuk ilk y›llardan bafllayarak beynin geliflmesinin sürdü¤ü
ergenlik y›llar›na kadar, aile içindeki güvene dayanan yak›n
iliflkiyle,

- kendisini nas›l görece¤ini,
- baflkalar›n›n kendi hislerine nas›l tepki verece¤ini,
- hisleri hakk›nda nas›l düflünmesi gerekti¤ini ve tepki

verirken ne gibi seçenekleri oldu¤unu,
- umutlar› ve korkular› nas›l okuyup ifade edece¤ini ö¤renir.

Duygusal zekan›n önemli özellikleri ;
- Etkili iletiflim,

- Baflkalar›yla uyum içinde olmak,

- Duygular›n kontrolü ve kendini do¤ru ifade edebilmek,

- Farkl› bak›fl aç›s›na aç›k olmak ve empati gösterebilmek,

- ‹yimser, mizah anlay›fl›na sahip olmak , kendisini tan›mak
ve hedefleri do¤rultusunda ilerlemek,

- Problem çözebilmek ve çat›flmalara fliddete baflvurmadan
çözüm getirebilmek,

- Hayat›n her alan›nda ö¤renmeye ve kendisini yenilemeye
hevesli olmak.

Unutulmamal›d›r ki çocu¤un bugünkü yaflant›s› onun
gelecekteki hayat›na yans›yan geçmiflini oluflturacakt›r.

- Hislerini anlatabilmeleri için gerekli kelime haznesini
çocuklara kazand›rmak. E¤er çocuklar hislerini
anlatabilecekleri kelimeleri ö¤renirlerse kendilerini daha
kolay ifade edebilirler.

- Hislerle davran›fl aras›ndaki fark› anlatmak.

- Bu hislerin yap›c› bir flekilde nas›l kullan›labilece¤ini
anlamalar› ve ö¤renmelerini sa¤lamak.

Hepimizin sahip oldu¤u ve hissetti¤i dürtüler vard›r. Bazen
dürtülerimize verdi¤imiz tepki tarz› günlük yaflant›m›z›
olumsuz yönde etkileyerek hedeflerimize ulaflmam›za
engel olur.

Özyönetim; stresle, dürtülerimizle ve günlük problemlerle
nas›l bafla ç›kt›¤›m›zla ilgilidir.

Özyönetim sadece olumsuz duygularla bafla ç›kabilmek
demek de¤ildir. Ayn› zamanda tutku gibi olumlu duygular›
da idare edebilme becerisidir.

3. Kendini Motive Etmek (Özmotivasyon):
Özmotivasyon, engel, baflar›s›zl›k ve yenilgilere ra¤men
olumlu bak›fl aç›s›n› kaybetmemek; hedefler koymak, bu
hedefleri gerçeklefltirmek için çaba sarf etmek, genel olarak
hayattan ve kendinden memnun olabilmektir. (Møller, 2000:80)

Bebekler ilk y›llar›nda çevrelerini ve yaflad›klar› dünyay›
merak ederler. Yerde bulduklar› her fleyi evirip çevirip
incelerler, hatta baz›lar›n› a¤›zlar›na götürürler. Hareketli
ve ses ç›karan cisimler gördüklerinde ve duyduklar›nda
dikkat kesilirler. Aya¤a kald›rd›¤›n›zda hemen yürüme
refleksi gösterirler. Bafl edilemez olaylar ve tekrarlanan
baflar›s›zl›klara ra¤men kendilerinden emindirler. 6-7 yafl›na
kadar yapt›klar› denemelerdeki zay›f performansa ra¤men
baflar›l› olma umutlar›n› yitirmezler.Bunlar, bebe¤in
çevresini tan›ma, ö¤renme, yürüme iste¤inden dolay›
yap›lan hareketlerdir. Bu tür hedefler hiç ara vermeksizin
devam eder.Bebeklerin do¤ufltan özmotivasyonlar›
olmas›na ra¤men sonraki y›llarda baz› kiflilerin
özmotivasyonlu ve çok baflar›l› oldu¤u halde, di¤erlerinin
neden öyle olmad›¤› sorusuna ›fl›k tutacak araflt›rmalardan
flu sonuçlar ç›km›flt›r. (Shapiro 2000: 197)

- Çocu¤a baflar› beklentisi afl›lamak,

- Dünyas›na hakim olmas› için ona f›rsatlar sa¤lamak,

- E¤itimin çocu¤un ilgi alan›na ve ö¤renme tarz›na uygun
olmas›n› sa¤lamak,

- ‹stikrarl› çabaya de¤er vermeyi ö¤retmek,

-Baflar›s›zl›kla yüzleflip üstesinden gelmenin önemini
ö¤retmek,

4. Empati (Baflkalar›n›n Duygular›n› Anlamak):
Empati, bireyin baflkalar›n›n duygular›na karfl› duyarl›
davranarak bu duygular› tan›mas›, anlamas› ve
yorumlamas›d›r. ‹nsanlar söylemeden onlar›n hislerini
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Factors effecting profession
and choice of profession

MESLEK VE MESLEK SEÇ‹M‹NE
ETK‹ EDEN FAKTÖRLER

Psikolojik Dan›flman When we say profession; different profession and definitions
of these professions come to most of our mind. Meaning
of profession term is being detailed in our language and it
contains dealings in every level and scope. To being a
profession of this occupation.

It must be produced goods or service which are useful for
humank beings aganist to earn money, based on information
and ability which acquired with a definite tendency, overall
events which designed by society.

Meslek dedi¤imizde, ço¤umuzun akl›na de¤iflik
meslekler ve bu mesleklerin tan›mlar›
gelmektedir. Meslek teriminin anlam› dilimizde
oldukça genifl olup her düzey ve alandan u¤rafl›y›
kapsamaktad›r. Bir u¤rafl›n›n meslek olabilmesi

için; insanlara yararl› mal ya da hizmet üretip
karfl›l›¤›nda para kazand›rmas›, belli bir e¤itimle
kazan›lan sistemli bilgi ve becerilere dayal›,
kurallar› toplumca belirlenmifl etkinlikler bütünü
olmas› gerekmektedir.
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Meslek seçimi, bireyin tercih etti¤i yani girmek istedi¤i
meslekler aras›ndan birinde karar k›lmas› ve buna
haz›rlanmak için çaba göstermesidir. Bu durumda meslek
seçimi, be¤enilen mesleklerden birine haz›rlanmaya karar
vermifl olmakt›r. Demokratik toplumlarda insan, kendi
yönünü çizme ve yaflam› hakk›nda karar verme özgürlü¤üne
sahiptir. Bir meslek sahibi olma konusunda kiflinin seçme
özgürlü¤ünü kullanmas› bir hak olman›n yan›nda, ça¤dafl
insan olman›n gere¤i olarak da görülmektedir. Bireyin seçme
özgürlü¤ünü do¤ru tercihler yapabilme do¤rultusunda
kullanabilmesi için, neyi, niçin istedi¤ini; ne gibi bedensel,
zihinsel ve ekonomik olanaklara sahip oldu¤unu bilmesi,
yani kendini tan›mas› gerekmektedir. Sa¤l›kl› bir seçim için
mevcut seçenekleri, gerektirdi¤i nitelikler ve sa¤lad›klar›
olanaklar aç›s›ndan de¤erlendirmek de gereklidir. Meslek

seçimi sürecinde göz önünde bulundurulmas› gereken
faktörler vard›r. Bunlar› yetenek, ilgi, de¤er, psikolojik
gereksinimler, sosyo- ekonomik düzey ve anne baba etkisi,
 cinsiyet fleklinde s›ralayabiliriz.

‹lgi
‹lgi; belli etkinliklere isteyerek yönelme, bu etkinlikleri
k›s›tlay›c› koflullar alt›nda bile baflka etkinliklere tercih etme
ve bu etkinlikleri yaparken yorgunluk yerine coflku, b›kk›nl›k
yerine devam etme iste¤i duyma durumlar›nda, varl›¤›na
hükmetti¤imiz bir iç uyar›c› olarak düflünülebilir.

‹lgi Türleri
Bilimsel ‹lgi: Do¤al ve toplumsal olaylar›n neden ve nas›l
oldu¤unu anlama, bilimsel bilgiye bir fleyler katma ve bu
bilgiyi uygulamaya koyma arzusunu ifade eder. Biyologlar,
sosyologlar, fizikçiler bu ilgiye sahip kimselerdir.

Teknik veya Maddi ‹lgi: Olaylar›n neden ve nas›l oldu¤undan
çok bilimsel ilkelerin uygulamaya nas›l dönüfltürülece¤i ile
sadece bilmek için bilme ile de¤il, bilginin ne ifle yaraca¤›
konusu ile ilgilenmektedir. Mühendisler, teknisyenler,
doktorlar bu ilgiye sahiptirler.

Sosyal Yard›m ‹lgisi: ‹nsanlarla insan olarak ilgilenmeyi,
onlar› anlamaya, gelifltirmeye, s›k›nt›lar›n› azaltmaya çal›flma
iste¤ini ifade eder. Ö¤retmenler sosyal hizmet çal›flanlar›,
psikolojik dan›flmanlar bu tür ilgiye sahiptirler.

Sistematik ‹lgi ya da ‹fl Ayr›nt›lar› ‹lgisi: ‹flleri düzenli
ve tertipli bir flekilde yapmay› içerir. Kay›t tutma, dosyalama,
yaz›lar› belli bir sisteme göre s›raya koyma bu ilgi ile iliflkilidir.
Muhasebeciler, büro memurlar›, sat›n alma memurlar› bu
tür ilgiye sahiptirler.

‹fl Temaslar› ‹lgisi: ‹kna etmekten ve bir ürünü, bir hizmeti
satmaktan hofllanmakt›r. Sat›fl iflleri, sat›fl yönetimi gibi
alanlar bu ilgi türü ile ilgilidir.
Edebiyat ‹lgisi: Düflünceleri ifade edebilme ya da baflkalar›n›
kelimelerle etkileyebilme ilgisidir. Yazarlar, gazeteciler bu
tür ilgiye sahiptirler.

Müzik ve Sanat ‹lgisi: Duygular›n artistik yollarla ifadesini
kapsayan ilgilerdir. Ressamlar, mimarlar bu tür ilgiye
sahiptirler.

YETENEK
Yetenek; belirli bir ç›rakl›¤›, belirli bir ifli ö¤renmeyi
kolaylaflt›ran do¤ufltan gelen bir kapasitenin, çevre ile
etkileflimi ve e¤itimi sonucu ifllenmifl ve yeni ö¤renmeler
için haz›r hale getirilmifl k›sm›d›r.  Bir fleyin yetenek
say›labilmesi için bireyi di¤erlerinden farl› k›lmas›, do¤ufltan
gelmesi, süreklilik göstermesi gerekmektedir.

Ölçülebilen yeteneklerin baz›lar› flunlard›r:

Genel Yetenek: Bir problemin kayna¤›n› görebilme ve
probleme çözüm yollar› bulabilme gücü.

Genel Akademik Yetenek: Soyut kavramlar› ö¤renebilme,
sembollerle ak›l yürütebilme gücü.

Sözel Ak›l Yürütme: Sözcüklerin ve paragraflar›n anlam›n›,
sözcüklerle ifade edilen kavramlar› anlama, fikirleri aç›k bir
flekilde ifade edebilme gücü.

Sözel Ak›c›l›k: Zengin bir sözcük bilgisine sahip olma, güzel
ve ak›c› bir dille konuflabilme ve yazabilme gücü.

Say›sal Ak›l Yürütme: Say›sal iliflkileri görebilme, olgular›
matematiksel iliflkiler halinde ifade edebilme, aritmetik
ifllemleri çabuk ve do¤ru olarak yapabilme gücü.

Uzay ‹liflkilerini Görebilme: Cisimlerin uzayda hareket
ettirildikleri takdirde alacaklar› biçimleri göz önünde
canland›rabilme, bir cismin düzlem üzerindeki fleklini, bir
fleklin döndürüldü¤ü zaman alaca¤› durumu tasarlayabilme
gücü.
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Parmak Becerisi: Parmaklar› ustal›kla hareket ettirebilme
ve küçük objeler üzerinde çabuk ve düzgün bir biçimde
ifllem yapabilme gücü.

El Becerisi: Elleri çabuk ve ustal›kla hareket ettirebilme gücü.

DE⁄ERLER
De¤erler; baz› gereksinimlerin doyumuna öncelik veren ve
yol açan, baz›lar›n› ise bast›ran bir tercih çerçevesidir. Meslek
seçerken kifliler baz› meslek de¤erlerini ön planda tutarak
tercih yapmaktad›rlar.

fiekil ‹liflkilerini Görebilme: Cisimlerdeki veya flekillerdeki
küçük ayr›nt›lar› alg›lama, flekil ve gölgelerde görsel
karfl›laflt›rmalar yapabilme ve farklar› görebilme gücü.

Ayr›nt›y› Alg›layabilme: Sözcük ve say›lardan oluflan
metinlerdeki küçük ayr›nt›lar› görebilme, tablolardaki, listelerdeki
ve yaz›lardaki farklar› ve varsa hatalar› alg›lama gücü.

Göz - el Koordinasyonu: Gözü ve elleri eflgüdüm halinde
kullanabilme, alg›lanan duruma uygun, çabuk ve do¤ru bir
kararla, el ve kollarla tepkide bulunabilme gücü.
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De¤ifliklik: Yeni ve de¤iflik fleyler yapma, yen fleyleri deneme.

Sebat: Bir ifli bitirinceye kadar üzerinde çal›flma, üzerine
ald›¤› herhangi bir ifli tamamlama, hiçbir ilerleme
olmayacakm›fl gibi görünen bir ifl üzerinde ›srar etme.

SOSYO-EKONOM‹K DÜZEY VE ANNE
BABANIN ETK‹S‹
Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde çocuklara
daha genifl imkanlar sa¤lanarak e¤itimlerine daha fazla
önem verildi¤i için üst düzey meslekleri seçmeye yönelme
daha fazla görülmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düflük
olan ailelerin çocuklar› ise küçük yaflta e¤itimlerini yar›da
b›rak›p ailelerine maddi aç›dan destek olabilmek için alt
düzey mesleklere yönelebilmektedirler.

Meslek gelifliminde anne - baban›n etkisi de çok büyüktür.
Anne - babalar çocu¤un baz› yeteneklerini gelifltirici ortamlar
haz›rlarken baz›lar›n› ihmal edebilir hatta bast›r›c› önlemler
alabilir. Baz› yeteneklerin geliflmesi için çocu¤un o alandaki
yeteneklerini ödüllendirerek pekifltirebilir. Anne -  babalar,
belirli mesleklere karfl› olumlu ve olumsuz tutumlar›n›
çocuklara afl›lamakta ve onlar›n de¤erler hiyerarflisini
oluflturabilmektedirler.

C‹NS‹YET
K›z ve erkek çocuklar aras›nda çeflitli zihin fonksiyonlar›
bak›m›ndan baz› farklar gözlenmektedir. Terman ve Tyler’in
yapt›¤› araflt›rma sonuçlar›na göre; k›zlar daha erken
yafllarda konuflmaya bafllamakta, sesleri daha düzgün
telaffuz etmek bak›m›ndan erkek çocuklardan daha üstün
durumda bulunmaktad›r. Aritmetik, ak›l yürütmede, problem
çözmede erkek çocuklar›n; basit ifllemlerde ise k›z çocuklar›n
daha baflar›l› olduklar› saptanm›flt›r. K›zlar, ayr›nt›y›
alg›lamada, el-göz koordinasyonunda, büro yeteneklerinde;
erkekler ise uzay ve mekanik iliflkileri görebilme gücünde
daha baflar›l› olabilmektedirler.

Ergenlik döneminde k›z ve erkek çocuklar›n ilgi alanlar›n›n
ayr›flmas›yla birlikte farkl›l›klar görülebilmektedir. Erkekler
matematik, teknik, yönetim ve ticaret alanlar›na k›zlardan,
k›zlar ise dil-edebiyat, sosyal hizmet ve büro ifllerine
erkeklerden daha fazla ilgi duymaktad›rlar.

K›zlar; genellikle oturarak yap›lan, de¤iflik insanlar tan›maya
olanak veren, sorumlulu¤u az olan ve yar›flma gerektirmeyen,
ifl güvencesi olan meslekleri tercih etmektedirler. Ailenin
geçiminden sorumlu olmayacaklar› için kazanca pek önem
vermemektedirler. Buna karfl›l›k erkek çocuklar iyi kazanç
getiren, riski olan ve ilerlemeye olanak veren mesleklere
yönelmektedirler. Baflkalar›n› yönetme, yetki, sorumluluk
sahibi olma ve baflkalar› ile yar›flma, erkek çocuklarda gözlenen
bafll›ca meslek de¤erleridir.

Meslek de¤erlerinin baz›lar› flunlard›r:

Yetene¤i Kullanma ve Gelifltirme: Yeteneklere uygun
ifller yapma ve yetenekleri gelifltirme.

Yarat›c›l›k: Özgün fikirler ortaya koyabilme ve bunlar›
uygulayabilme.

‹lgileri Gelifltirme: Hofla giden etkinliklerde bulunma, ilgi
çekici ifller yapma.

‹fllerin Çeflitli Olmas›: ‹fl yerinde görevlerin de¤ifliklik
ihtiyac›na cevap vermesi.

Kazanç: Çok para kazanmak.
Düzenli ve Kararl› Bir Yaflam Sürme: ‹fl saatlerinin ve elde
edilecek gelirin düzenli olmas›.

Sosyal Güvence: ‹flsiz kalmama, gelecekte rahat bir yaflam
için kararl› bir gelire sahip olma.

‹lerleme: Bilgi ve deneyimi gelifltirerek meslekte üst
konumlara geçebilme.

Ün - fiöhret Sahibi Olma: Ad›n› duyurma, herkesçe tan›nan
bir kimse olma.

Risk Alma: Baz› tehlikeleri göze alarak daha çok kazanç,
daha üst düzeyde mevki veya ün sahibi olabilme.

Liderlik: Baflkalar›na yönetebilecek bir konuma gelme.

Ba¤›ms›zl›k: Kendi iflinin sahibi olabilme, baflkalar›na ba¤›ml›
olmadan çal›flabilme.

‹flbirli¤i: Baflkalar›na dan›flarak, sorumlulu¤u baflkalar› ile
paylaflarak çal›flabilme.

Toplumsal Sayg›nl›k: Toplumda sayg›n bir yer edinme, iyi
bir mevki sahibi olma.

Yar›flma: Baflkalar› ile yar›flarak, baflkalar›na üstün oldu¤unu
kan›tlama.

PS‹KOLOJ‹K GEREKS‹N‹MLER
‹nsan davran›fllar›n›n yönünü belirleyen psikolojik
gereksinmelerin meslek faaliyetleri ile de ilgili olmas› ve
bireylerin meslek seçimi kararlar›nda psikolojik ihtiyaçlar›n
da rol oynamas› beklenmektedir.

Psikolojik gereksinimlerin baz›lar› flunlard›r:

Yak›nl›k: Arkadafllar›na ve dostlar›na karfl› vefal› olma, yeni
arkadafll›klar kurma.

Duygular› Anlama: Baflkalar›n›n duygu ve davran›fllar›n›
inceleme ve kendini baflkalar›n›n yerine koyma.

‹lgi Görme: Güç durumda kald›¤›nda baflkalar›ndan yard›m
bekleme, baflkalar›n›n kendine cesaret, destek vermelerini,
flefkat göstermelerini isteme.

Baflatl›k: Kendi düflüncelerini savunma, içinde bulundu¤u
grupta lider olma, baflkalar›n› kendi iste¤i do¤rultusunda
davranmaya ikna etme.
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The role of mother and father
in the formation of interests

‹LG‹LER‹N OLUfiUMUNDA
ANNEN‹N VE BABANIN ROLÜ

Psikolojik Dan›flman Interests have a significant part in the parts of children’s
lives. To be interested in with something motivates the
child. The interests are each learned spurs. The interests
provide a requirement. The potent of requirement makes
the interest become as strong and long-dated as the
requirement. The development of interests are related to
individual differences. The interests change with
physiological and intellectual developments and age.
Moreover, interests have a relation with learning facilities
in the near surraundings. If these facilities are not enough
the child can not develop the interest. The role of mother
and father is very important as a model in the formation
of interest.

‹lgiler, çocuklar›n yaflamlar›nda çok önemli bir yere sahiptir.
Çocu¤un bir fleyle ilgilenmesi, ö¤renmeyi motive eder.
‹lgiler, ö¤renilmifl birer güdüdür ve bir ihtiyac› karfl›lar. Bu
ihtiyaç ne denli güçlü olursa ilgi de o derece kuvvetli ve
uzun süreli olur. ‹lgilerin geliflimi bireysel farkl›l›klarla

ilgilidir. ‹lgiler; fizyolojik, zihinsel geliflmelerle ve yaflla
birlikte de¤iflir. Ayr›ca, ilgilerin yak›n çevredeki ö¤renme
olanaklar› ile de ba¤lant›s› vard›r. Bu olanaklar yetersiz
ise çocuk ilgisini gelifltiremez. ‹lgilerin oluflumunda çocu¤a
model olan anne-baban›n rolü son derece önemlidir.
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“ ‹yi bir okuma al›flkanl›¤›n›n iki temel koflulu vard›r. Bunlar;
okuma sabr› ve okuma zevkidir.” (Yavuzer, 2004). Okuma
ilgisinin geliflmesi için çocu¤a bu do¤rultuda faaliyet
olanaklar› haz›rlanmal›d›r. Okuma ilgisinin oluflmas›nda
anne ve baba modelinin rolü büyüktür. Çocu¤un küçük
yafltan itibaren kitaba dokunmas›, kitab› tutmas› kitapla
tan›flmas› aç›s›ndan önemlidir. Anne ve baba çocu¤un
yan›nda kitap okuyarak olumlu  bir model oluflturabilir.
Çocukla birlikte kitap okumak da çocu¤u kitap okumaya
özendirir. Ayr›ca kitaptaki öykü ve resimler hakk›nda
konuflmak hem çocu¤un okuma zevkine hem de kavray›fl
gücüne pek çok katk›da bulunur.

Tiyatro ‹lgisinin Oluflmas›nda Anne-
Baban›n Rolü
Tiyatro, çocuk için bir ö¤renme ortam›d›r. Kendini oyun
kahraman›yla özdefllefltiren çocuk farkl› davran›fl kal›plar›
edinebilir. Oyunun çocu¤un yafl›na hitap edebilmesi
önemlidir. “2 -7 yafl döneminin çocuk tiyatrosunda,
hareketli, taklitli ve sembolik ö¤eleri olan renk, ›fl›k ve ses
düzenine a¤›rl›k veren oyunlar yer almal›; 7 -11 yafl dönemi
için de toplumsal niteli¤i olan, ahlak ve toplum kurallar›n›n
do¤rusu ve yanl›fl›yla sergilendi¤i çocuk oyunlar›
düzenlenmelidir. 12 yafl›ndan sonra ise, ergenlerin anlama

“Bir müzik aleti çalan, resim yapan, kitap okuyan, konsere,
tiyatroya veya resim galerisine  s›kl›kla giden anne ve
baba, kendi u¤rafllar›yla çocu¤a önemli birer örnek
olufltururlar. Ancak önemli nokta, örnekten öte çocu¤u
zorlamaktan kaç›nmakt›r. Annenin, balerin veya baban›n
müzisyen olmas›, mutlaka çocukta da ayn› ilginin oluflaca¤›
anlam›na gelmez. Önemli olan, çocu¤un istek, yetenek ve
e¤ilimidir. Bu özellikler saptand›ktan, çocu¤un ilgi alanlar›
belirlendikten sonra, çocu¤u o do¤rultuda kanalize etmek
gerekir.” (Yavuzer, 2004).

Okuma ‹lgisinin Oluflmas›nda
Anne-Baban›n Rolü
Önceleri çocuk, kitab› bir oyuncak olarak görür. Kitab›
tutar, sayfalar›n› çevirir. 3-4 yafllar›na gelince çocuklar,
kendilerine resimli hikaye kitaplar›n›n okunmas›n› isterler.
Hikayeyi dinlemekten hofllan›rlar ve hikaye kahramanlar›yla
kendilerini özdefllefltirirler. 6 – 7 yafllar›na gelince çocuklar
do¤a ve di¤er çocuklar› da içine alan, k›sa ve bol resimli
öykülerden hofllan›rlar. Okuma ilgisinde cinsiyet faktörü
önemli yer oynar. Erkekler spor, gezi, makine ve bilim
içeren yay›nlar› okumaktan hofllan›rken; k›zlar romantik
romanlarla, kendilerini ilgilendiren öykü ve fliir kitaplar›n›
okumay› sever. (Yavuzer, 2004).
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Çocuk film kahraman›yla kendini özdefllefltirir. Bu yüzden
seçilen film son derece önemlidir. Film kahraman›n›, çocuk
model al›r. Bu modelin, örnek bir model olmas› gerekir. Anne
ve babalar›n, çocuklar›n›n sinemada izledikleri filmin, onlar›n
yafl düzeylerine uygunlu¤una ve onlara sa¤layacaklar›
katk›ya dikkat etmeleri gerekir.

Müzik ‹lgisinin Oluflmas›nda
Anne-Baban›n Rolü
Bebekler ses uyar›c›s›na tepki verir. 3-6 ay aras› bebekler,
müzi¤in geldi¤i kayna¤a do¤ru dönmeye bafllar.1 yafl
çocu¤u,  müzik parças› tekrarland›¤›nda, ayn› sesleri
ç›karmaya çal›fl›r. 2 yafl çocu¤u, müzi¤e kendi hareketlerini
uydurmaya çal›fl›r. 3, 4, 5 yafllar›nda çocuklar, müzi¤i
ço¤unlukla oturarak dinleme e¤ilimindedirler. “Çocuklar›n,
müzi¤e verdikleri tepkileri artan bir flekilde içsellefltirmeleri
ve bunu yarat›c› oyun ve arkadafllar›yla sosyal iliflkiler
kurma (örne¤in dans etme ) fleklinde, genifl bir ba¤lamda
kullanmalar›yla okulöncesi dönemde müzik etkinli¤i
zenginlik kazan›r.” (Yavuzer, 2004).

Müzik; zihinsel, motor, sosyal becerilerin ve yarat›c›l›¤›n geliflimine
katk›da bulunmaktad›r. Müzik, çocu¤un gerginli¤ini azaltmas›na
ve rahatlamas›na yard›mc› olabilmektedir. Çocukla birlikte zaman
zaman müzik dinlenilmesi çocu¤un müzik ile tan›flmas›na ve
hangi müzik türünden hoflland›¤›n›n anlafl›lmas›na yard›mc› olur.
Çocukla birlikte konserlere gidilebilir. Çocu¤un ilgi duydu¤u bir
müzik aleti varsa çalmas› konusunda çocuk yüreklendirilebilir.
Anne – baba ona model olmal›, çocu¤unun ilgisi do¤rultusunda
onu yönlendirmeye çal›flmal›d›r.

Televizyon ‹lgisinin Oluflmas›nda
Anne-Baban›n Rolü
Bir kitle iletiflim arac› olan televizyon, do¤ru kullan›ld›¤›
zaman, onun e¤lendirici ve ö¤retici ifllevi çocu¤un geliflimine
olumlu katk›lar sa¤lar. Çocuklar izledikleri film kahramanlar›n›
model al›rlar. Bu yüzden film kahramanlar›n›n onlar için
olumlu model olmas› son derece önemlidir. Film
kahraman›n›n sald›rganl›k içeren davran›fllarda bulunmas›,
çocuktaki sald›rganl›k dürtülerini harekete geçirebilir. Bu
nedenle çocuklar›n izledikleri filmlerin içeri¤ine ve onlar›n
yafl düzeyine uygunlu¤una dikkat etmek gerekir.

Çocuklar için haz›rlanan programlarda yard›mseverlik,
insanseverlik gibi duygular pekifltirilmeli ve birtak›m
toplumsal de¤erleri çocu¤a aktarabilmelidir. Çocuklar›n
yafl düzeylerine uygun olarak haz›rlanan e¤itsel programlar,
çocu¤un geliflimine olumlu katk›lar sa¤lar. Anne ve babalar
televizyon programlar›n› önceden inceleyerek çocu¤a
olumlu katk› sa¤layacak programlar› belirlemelidirler.
Çocu¤u olumsuz etkileyecek programlar› izlemelerine
engel olmal›d›rlar. Zaman zaman televizyonu kapatarak,
kitap okumak gibi farkl› u¤rafllarda bulunarak çocuklar›na
model olabilmelidirler.

ve elefltirme yeteneklerinin, eriflkin düzeyine ulaflmas›
nedeniyle daha karmafl›k, kültürel ve toplumsal konulara
yer verebilmelidir.” (Yavuzer, 2004).

Tiyatro, çocu¤un zihinsel, duygusal ve toplumsal
gelifliminde önemli bir yere sahiptir. Çocuk tiyatro ile kendi
sorunlar›na çözüm bulabilece¤i gibi duygusal gerginli¤ini
de boflaltabilir. Çocukta tiyatro ilgisinin oluflmas› için, anne
ve babalar, 4 yafl›ndan itibaren çocuklar›n› çocuk oyunlar›na
götürebilirler.

Resim ‹lgisinin Oluflmas›nda
Anne-Baban›n Rolü
Çocuk, önce gelifligüzel karalamalarla bafllar. Daha sonra
kontrollü karalamalar devreye girer. Yafl ilerledikçe objeler
ka¤›tta beliriverir. Daha sonraki dönemlerde daha ayr›nt›l›
ve gerçekçi çizimlere yer verir.

Resim, bize çocu¤un iç dünyas› ve büyüme süreci ile ilgili
önemli bilgiler verir. Çocuk, resim ile kendi duygu ve
düflüncelerini ifade edebilmektedir. Bu aç›dan resim, çocu¤un
hayat›nda önemli bir yere sahiptir. Anne – babalar, çocu¤a
karalama evresinden itibaren gerekli materyali sa¤lamal› ve

onu özgürce çizmesi konusunda cesaretlendirmelidirler. Anne
ve babalar çocuklar›na resim yapma için gerekli olanaklar›
haz›rlamal›; ancak bu konuda onu zorlamamal›d›rlar.

Sinema ‹lgisinin Oluflmas›nda
Anne-Baban›n Rolü
Küçük çocuklar, e¤lendirici ve daha çok kahraman› hayvan
olan filmlerden hofllan›rlar. 6 yafllar›nda cinsiyet faktörü,
sinemayla ilgili tercihlerde kendini gösterir. Erkek çocuklar
serüven filmlerini tercih ederken k›z çocuklar dansl›, flark›l›,
hayvanl› filmleri tercih ederler. Sinemada izlenen filmler
çocu¤un psiko-sosyal geliflimindeönemli bir yere sahiptir.
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Oh no! My child
disobeys me

EYVAH! ÇOCU⁄UM BANA
KARfiI GEL‹YOR

Psikolojik Dan›flman As the adolescence period starts most of the children
oppose to their parent’s expectations. Your obedient child
who used to consider every word of you is gone and a
rebellious child that believes and does just the opposite
takes his or her place. What shall we do?
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Çocuklar bazen tart›fl›r, sert karfl›l›k verir veya alayl› sözler
kullan›rlar. Çünkü yorulmufl, düfl k›r›kl›¤›na u¤ram›fl ya da
mutsuzdurlar. Böyle zamanlarda yak›fl›ks›z davran›fl,
ebeveynin yetkisine aç›k bir sayg›s›zl›k olmaktan çok, çocu¤un
o andaki ruh halinin bir yans›mas›d›r. Çocuklar ço¤unlukla
ses tonlar›n›n ve kulland›klar› sözcüklerin ne kadar etkili bir
biçimde k›flk›rt›c› ve k›r›c› olabilece¤ini tam olarak fark
etmeksizin, tart›flma ve alay biçimlerini akranlar›ndan
ö¤renirler. Tart›flmac› bir yaklafl›m ve alay s›kl›kla, belirli bir
ortamda çocu¤un korkutuldu¤unun veya ona satafl›ld›¤›n›n
ilk belirtisidir. Bu olas›l›¤›n araflt›r›lmas› gerekir.

Anne Baba Olarak Bu Durumda
Ne Yapmal›y›z?
Anne-babalar, so¤ukkanl›l›klar›n› koruyup çocu¤un ruh
halini derinli¤ince anlamaya çal›fl›rlarsa, aralar›ndaki
etkileflimin çat›flma durumundan, sorun çözme durumuna
dönüflmesini sa¤layabilirler. Örne¤in; çocuk okulda ona
sataflt›klar› için kendisini kötü hissediyor ve bu yüzden
tart›flmaya girifliyorsa; ebeveynin çocu¤un tart›flmas›na
hemen olumsuz bir karfl›l›k vermesi halinde, her ikisi de
kontrolünü yitirebilir. Ebeveyn, çocu¤un kendini kötü
hissetmesine neyin yol açt›¤›n› ö¤renmeye çal›fl›rsa, o
zaman destekleyici bir yaklafl›mla, bafl›ndan geçenler
hakk›nda onunla konuflabilir. Kötü bir ruh halinin daha
olumlu yollarla üstesinden gelebilmesi için çocu¤a
önerilerde bulunabilir(Örne¤in; çocu¤un can›n› s›kan
olaydan söz etmeyi denemek) ve koflullar gerektiriyorsa
çocu¤u davran›fl›n›n sonuçlar›yla karfl› karfl›ya b›rakabilir.

Neler Söyleyebiliriz?
- ‘Üzgün görünüyorsun. Bugün kendini kötü hissetmene sebep

olabilecek bir fleyler mi oldu?’ (Çocuk gününün kötü
geçti¤inden söz eder ve bu durum hakk›nda konuflurlar.) ‘
Hepimiz zaman zaman kendimizi kötü hissederiz, ama
önemli olan öfkemizi baflkalar›ndan ç›karmamakt›r. Bir
dahaki sefere günün kötü geçti¤inde istersen bana sorununu
aktar. Senin bana güçlük ç›karman yerine can›n› s›kan
durumu konuflmam›z san›r›m ikimiz için de daha iyi olur.’

Ebeveynle çocuk aras›ndaki pek çok tart›flma, kurallar ve
yap›lmas› gereken ifllerle ilgilidir. ‹lkokul ça¤›ndaki çocuklar,
birçok kural›n ebeveynin sa¤duyusuna dayand›¤›n›
anlayabilecek soyut düflünme yetene¤ine sahiptir. Çocuklar,
ayr›ca pek çok kural›n belli koflullara ba¤l› ya da göreli
oldu¤unu da kavrarlar. Uyku saati, her ebeveynin kendi ailesi
için uygun gördü¤ü zamana ba¤l› olarak de¤iflebilir. Uyku
saati, do¤a yasalar› gibi mutlak de¤ildir. Bu nedenle, çocuklar
evdeki kurallar›n de¤iflme olas›l›¤› oldu¤unu anlar. Çocuklar,
kurallar› uygulayan kifli onlar› de¤ifltirmeye karar verirse pek
çok kural›n de¤iflebilece¤ini k›smen bildikleri için karfl› ç›karak
anne-babalar›yla tart›fl›rlar.

Baz› çocuklar›n denetim d›fl› ve itaatsiz olma konusunda
uzunca bir özgeçmiflleri olabilir. Bu ciddi bir problemdir.
Çocuklar uzun dönemlerde itaatsiz davran›yorlarsa- her

Ergenlik dönemiyle birlikte çocuklar›n ço¤u, ana-babalar›n›n
isteklerine karfl› gelirler. Eskiden ço¤u sözünüzü dikkate
alan, size itaat eden çocu¤unuzun yerini her fleye isyan
eden, ne söylerseniz tersini savunup aksini yapmaya çal›flan
bir birey al›r. Bu, büyümenin ve yetiflkinin yöntemlerini ve
beklentilerini denemenin bir parças›d›r. Bunun yan›nda da,
çocuklar›n kendi benlikleri hakk›nda bilgi edinmeleri ve
kefliflerde bulunmalar›, bireyselliklerini ifade etmeleri ve
otonomi kazanmalar› için kulland›klar› bir yoldur.
Ba¤›ms›zl›k kazan›rken, ana-babalar›yla küçük çat›flmalara
giriflirler, ana-babalar›n›n kurallar›n›n s›n›rlar›n› ve
kendilerini denetlemeyi keflfederler.

Çocuklar›n daha iyi bir duygusal kontrol, soyut düflünme
ve ak›l yürütme yetenekleriyle birleflmifl do¤al özerklik
dürtüleri, iletiflim becerilerini giderek daha geliflmifl bir
flekle sokar. Ebeveynin sözlerine sayg›s›zca karfl›l›k verme,
tart›flma ve alayl› sözler kullanma, çok bilinen yaklafl›mlar
olmalar›n›n yan› s›ra, karfl› taraf› k›flk›rt›c› ve k›zd›r›c›
iletiflim biçimleridir.

Pek çok ebeveyn, ilkokul ça¤›ndaki çocuklar›n› oldukça
kavgac› ve küstah bulur. Baz› durumlarda bu çocuklar,
istediklerini elde etmek için tart›fl›r ve sayg›s›zca cevap
verirler; hatta zaman zaman makul bir iste¤e uymay› aç›kça
reddedebilir, hay›r diyebilir veya anne- babalar›n›n
isteklerini tamamen görmezden gelebilirler. Birçok durumda
bu davran›fl sadece evde oluflurken, baz› durumlarda,
büyükanne-baba ve ö¤retmen gibi tüm otorite figürlerine
yönelik bir davran›fl örne¤i olarak sergilenebilir. Bir
dereceye kadar bunun nedeni art›k biraz daha olgunlaflm›fl
olmalar›d›r. Duygular›n› daha iyi kontrol edebilirler.
Okulöncesi dönemdeki bir çocukta genellikle öfke nöbetini
harekete geçiren nedenler, ilkokul ça¤›ndaki bir çocu¤un
tart›flmaya girmesine yol açacakt›r.

Ancak bazen bu çat›flmalar, ara s›ra oluflan rahats›zl›klardan
fazlas›n› ifade etmeye bafllar ve ana-baba ile çocuklar›n
iletiflim biçimi haline gelir. Çat›flmalar›n nedeni bazen afl›r›
anne-baba beklentileri, çocu¤un güç ve gergin yap›s›yla,
bazen de okul problemleri, aile içi gerginlikler ya da ana-
baba aras›ndaki çat›flmalarla iliflkili olabilir.

Çocuklar neden sayg›s›z karfl›l›klar verir
ve tart›flmac› bir yaklafl›m benimserler?
Bu davran›fllar›n tümü sözlü sald›rganl›k biçimleri; öfke
ifadeleri, karfl›s›ndakine söz geçirme, ödeflme ya da baflkas›
taraf›ndan yönetilmekten kaç›nma giriflimleridir. Böyle
oluflunun temel nedenler:
- Baflka çocuklar taraf›ndan korkutulma veya baflkalar›ndan

daha güçlü görünmek için onlar› korkutma yolunu seçme.

- Ço¤u kural›n, ebeveynin yarg›lar›na ve sa¤duyusuna
dayand›¤›n› ve do¤a yasalar› gibi mutlak kurallara ba¤l›
olmad›¤›n› anlamak için yeterli soyut düflünme becerilerine
sahip olma.

- Yorgun, mutsuz olma ve düfl k›r›kl›¤›na u¤rama.
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aç›klamas› için çocu¤unuzu destekleyin. Öncelikle, Çocu¤un
aç›klamas› onun genel yaklafl›m›yla ilgili önemli bilgileri
sa¤lar. ‹kinci olarak, aç›klama çocu¤un, uygunsuz davran›fl›n›
dolduran do¤uran temel etkenleri ortaya ç›kar›r. Üçüncü
olarak, kendi davran›fl›n› nedenleriyle aç›klama faaliyeti,
çocu¤un durumun iç yüzünü kavray›p daha derin bir anlay›fla
ulaflmas›na, özelefltiri ve kendini kontrol edebilme yetene¤ini
kazanmas›na yard›mc› olur.

Çocu¤unuzun süregelen itaatsizli¤ine karfl›l›k ebeveyn
olarak tutumunuzu gözden geçirin. Nas›l yetifltirildiniz?
Disiplin uygularken ne ölçüde tutarl› davran›yorsunuz?
‹flbirli¤ini ödüllendiriyor musunuz, yoksa sadece itaatsizli¤e
ve anlaflmazl›¤a m› tepki veriyorsunuz? Eflinizle birbirinizi
destekliyor musunuz?

Çocu¤unuzun cevap vermesine öfkeleniyorsan›z, itaatsiz
ve sayg›s›zca bir karfl›l›k verecektir. Aksine sakin, iflbirlikçi
ve tutarl› davrand›¤›n›zda daha söz dinler olacakt›r.
Çocu¤unuz itaatkâr ve sayg›l› oldu¤unda, onu övün. ‹flbirlikçi
ve anlaflmazl›klar›n çözümüne yönelik davran›fllar› içeren
beklentinize uygun davran›fllar›  ödül lendir in.
Unutmay›n, ödül her zaman cezadan daha baflar›l› olacakt›r.

zaman cevap veriyorlar ve ana-babalar› ile baflkalar›n›
hedefleyen karfl› ç›k›fllar yafl›yorlarsa- genellikle tüm aile
içinde anlaflmazl›k ve düzensizlik vard›r. Bu, sert cezalar›
ve aile fertleri aras›nda fiziksel sald›rganl›¤› da içeren aile
iliflkisi problemlerini de içerebilir. Çocuklar anne-babalar›n›n
sadece davran›fllar›n› de¤il, ayn› zamanda insan olarak da
kendilerini onaylamad›klar›n› düflünerek onlar›n otoritesini
reddebilirler. Böylelikle bu çocuklar›n benlik de¤erlerleri
büyük ölçüde zarar görür.

Çocu¤unuz çok s›k itaatsiz davran›flta bulunuyorsa olas› iç
çat›flma ve isyankârl›k kaynaklar›n› inceleyin. E¤er bu, son
çocukluk döneminde devam eden sürekli bir davran›fl biçimi
halini al›rsa, ailenizin durumunu yak›ndan de¤erlendirin.

Çocu¤unuz sadece k›sa bir süredir sayg›s›zl›k ve itaatsizlik
gösteriyorsa, ona davran›fllar›nda bir farkl›l›k sezdi¤inizi ve
onun mutsuz veya zorlan›yor oldu¤unu hissetti¤inizi söyleyin.

Çocu¤un sayg›s›zca karfl›l›k vermesinin onun için ne anlama
geldi¤ini aç›klamas›n› isteyin bu davran›fl›n sizin için de ne
ifade etti¤ini belirtin. Sayg›s›zca karfl›l›k veriflinin veya
küstah davran›fl›n›n nedenine iliflkin kendi görüflünü
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Conflicting parents
and the child

ÇATIfiAN EBEVEYNLER
VE ÇOCUK

Psikolog Çocuk, aile içinde yetiflir, bilinçlenir ve
topluma haz›rlan›r. Onun duygusal, fiziksel
ve sosyal gereksinimlerini karfl›lamak,
sa¤l›kl› geliflimi için en iyi ortam› haz›rlamak,
anne-baban›n temel görevleridir. Çocuk,
anne ve babas›n›n ona sundu¤u kiflilik ve
cinsiyet modelleri ile, sosyal kurallar› ve
ahlaki de¤erleri ö¤renerek, karfl›l›kl› bir
etkileflim içinde büyür.

A child grows up, gets consciousness and prepare for the
society within a family. One of the main duties of the
parents is to prepare the best medium for the child’s
development. The parents, who have satisfactory and
supportive marriages, respond the needs of their children
in a more exquisite way. On the other hand, the ones,
those who have conflicts in the marriage, would be less
sensitive to their children.

In which ways the marriage relations effect the relationship
between the parents and the child?

Is every conflict harmful for the child?

Aile, içinde ''evlilik, yani kar›-koca iliflkileri'', ''anne-baba-
çocuk iliflkileri'' ve ''kardefl iliflkileri''ni de bar›nd›ran
karmafl›k bir sistemdir. Bu iliflkiler, hem birbirlerinden
etkilenir hem de birbirlerini etkiler.

Evlilik ‹liflkileri, Anne-Baba ve Çocuk
‹liflkisini Hangi Yollarla Etkiler?
Kar›-koca iliflkileri, ebeveyn-çocuk iliflkileri ve kardefl
iliflkilerinin her birinde ortaya ç›kan duygular bir di¤erine
aktar›labilir. Anne-baba ve çocuk aras›nda yaflanan bir
duygu, kar›-koca iliflkisini etkileyebilir. Ayn› flekilde anne-
baban›n evlilik iliflkisi, çocuklar›yla iliflkilerinin niteli¤ini
belirleyecektir.
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Kar›-koca aras›nda yaflanan duygular,
ebeveyn-çocuk iliflkisini çeflitli flekillerde
etkiler
Evlilik iliflkisindeki s›k›nt›n›n çocu¤a yöneltilmesiyle:
Evliliklerinde sorun yaflayan ve bunu halledemeyen baz›
efller, aralar›nda anlaflma sa¤laman›n yolu olarak
çocuklar›n›n sorununa odaklanmay› seçerler. Çocu¤un
yanl›fllar›na odaklan›rlar, afl›r› koruyucu veya suçlay›c›
davran›rlar. Bu durum, evlilik iliflkilerindeki gerginli¤i
azalt›yor gibi görünse de en az onun kadar önemli olan,
çocu¤un psiko-sosyal geliflimini olumsuz etkiler. Anne-
babas›n›n dikkatini üzerine çekmek ve onlar› evlilik
çat›flmas›ndan ve gerginli¤inden uzaklaflt›rmak isteyen
çocuk, davran›fl problemi sergilemeye bafllayabilir.

Çocu¤un, anne-babas›n›n model oluflturdu¤u davran›fllar›
ö¤renmesiyle:

Çocuklar, anne-babalar›n› gözleyerek insanlar›n birbirleriyle
anlaflma yollar›n› ö¤renirler. Çat›flma esnas›nda, anne-
baban›n sald›rgan, düflmanca davran›fllar› çocu¤a, iliflkilerde
yaflanan problem ve çat›flmalar›n çözümü konusunda kötü
model sa¤lar. Çocuk, anne-babas›n›n birbirlerine karfl›
gösterdi¤i sald›rganl›¤›, olaylar›n çözümünde kabul edilebilir
bir yol olarak alg›lar.

Evlilik uyumsuzlu¤unun, anne-baban›n çocuk yetifltirme
biçimini etkilemesiyle:

Evlilik uyumsuzlu¤u yaflayan anne-babalar, daha az tutarl›
bir disiplin sergilerler. Anne-baba, ya çocukla ilgili konularda
anlaflmazl›k yaflarlar ya da onun ne yapt›¤›yla ilgilenmezler.
Bu tutars›z durum, çocuklar›yla iliflkilerini olumsuz etkiler.

Evlilik iliflkisinde ve anne-baba-çocuk üçlüsünde yaflanan
problemlerin stres oluflturmas›yla:

Kar›-koca anlaflmazl›¤› ebeveyn-çocuk iliflkisinde strese
sebep olabilir. Ayn› flekilde anne-baba ve çocuk aras›nda
yaflanan olumsuzluk da kar›-koca iliflkisinin stres kayna¤›
durumuna gelebilir. Bunlar›n d›fl›nda, aile üyelerinden
birinin rahats›zl›¤› ya da baba ya da anneden birinin iflsiz
kalmas› gibi yaflam olaylar› da gerginli¤e yol açabilir.

Tatminkar ve destekleyici evlilik iliflkisi olan anne-babalar,
çocuklar›n›n ihtiyaçlar›na daha duyarl› bir flekilde tepki
verebilirler. Çat›flmal› evlilik iliflkisi yaflayanlar ise, duygusal
tükenmeye ba¤l› olarak çocuklar›na karfl› daha az duyarl›
olacaklard›r.

Her Çat›flma Çocuk ‹çin Zararl› De¤ildir
Çat›flma, stres yaratsa da hayat›n normal bir parças›d›r.
Her çat›flman›n çocuklar için zararl› oldu¤u söylenemez.
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yaflad›¤› duygu durumundan kaynakland›¤›n›n ve geçici
bir durum oldu¤unun düflünülmesi çocu¤u daha az
etkileyecektir.

Çocuklar›n evlilik çat›flmalar›n›n nedenine yönelik
düflünceleri yafla ba¤l› olarak de¤iflir. Okulöncesi çocuklar,
çat›flmayla ilgili nedeni do¤rudan gözlemezlerse çat›flman›n
neden oldu¤unu anlayamazlar. E¤er çat›flma nedeni geçmifl
yaflant›larla ba¤lant›l›ysa anlamalar› daha da güçleflir.
Küçük çocuklar, benmerkezci düflünce seviyelerinde
olmalar›ndan dolay›, çat›flman›n kendileriyle ilgili olmad›¤›n›
anlamazlar, kendi davran›fllar›n›n çat›flmaya neden oldu¤u
sonucuna varabilirler. 3-5 yafl çocuklar›nda, anne-
babalar›n›n boflanmalar›na kendilerinin sebep oldu¤una
inanma çok fazlad›r. Daha büyük çocuklar, boflanma sebebi
olarak, anne-baba aras›ndaki anlaflmazl›¤› gösterebilirler.

Çocuklar›n Anne-Baba Aras›ndaki
Çat›flmayla Bafla Ç›kma Biçimleri:

Çocuklar büyüdükçe daha geliflmifl bafla ç›kma becerileri
kazanmaya bafllarlar. Arkadafl gruplar›na kat›l›mlar› artm›fl,
daha genifl bir sosyal destek a¤›na sahip olmufllard›r. Küçük
çocuklar ise, ebeveynlerine daha fazla ba¤›ml› olurlar.
Biliflsel olarak bafla ç›kma stratejilerine sahip olmayan
küçük çocuklar, ortamdan kaçmaya çal›flma tepkisi

Önemli olan, çat›flmalar›n çocuklar taraf›ndan nas›l
alg›land›¤›, nas›l ve ne s›kl›kla gerçekleflti¤i ve nas›l
sonuçland›¤›d›r.

Özellikle baflar›l› bir flekilde çözüme kavuflturulan
çat›flmalar, çocukta sosyal yeterlilik ve bafla ç›kma
becerilerinin artmas›na yol açabilen, problem çözme ile
ilgili olumlu modeller sa¤lar.

Çocuklar Anne-Baba Aras›ndaki Çat›flmay›
Nas›l Alg›lar?
Çocuk, çat›flmay› dinler, oradaki olumsuzlu¤u, tehditi ve
kendisiyle ilgili olan bilgiyi al›r. Anne-babas›n›n birbirlerine
karfl› k›zg›nl›k içinde oldu¤unu gören çocuk, s›k›nt› ve korku
hisseder. Anne-babas›n›n kendisine veya birbirlerine zarar
verece¤i kayg›s›n› yaflar. Bu durum, çocuklar›n yafllar›ndan
yani içinde bulunduklar› geliflimsel seviyelerden de
etkilenebilir. Çocuklar büyüdükçe, çat›flman›n en ince
yönlerini ay›rt etmede daha yetenekli hale gelirler. Boflanma
olas›l›¤› gibi tehditleri daha fazla düflünebilirler.

Çocuk çat›flman›n nedeni olarak kendisini görüyorsa, fazla
s›k›nt› yaflayacakt›r. Ebeveynlerin birbirini sevmemesi
olarak alg›l›yorsa yine fazla etkilenecektir. Çünkü bu devam
edici bir durumdur ve çat›flman›n sürece¤ini düflünmesine
sebep olacakt›r. Çat›flman›n nedeninin, anne-baban›n o an
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gösterirler. Küçük çocuklar, daha büyük çocuklar›n zevk
ald›¤›, kendi kendini idare etme yollar›na ve bireysel
özgürlü¤e sahip de¤illerdir. Bu da onlar›n çat›flmadan
olumsuz etkilenmelerine sebep olur.

Sa¤l›kl› tart›flma ve çocuklar›n çat›flmadan
en az zararla ç›kmalar› için anne-baban›n
yapmas› gerekenler:

Efller, ayr› görüfl, düflünüfl ve be¤enileri oldu¤unu
unutmamal›d›rlar. De¤iflik anlay›fl ve e¤ilimlerin
evliliklerindeki uyumu bozmas› gerekmez. Bir sorun
yafl›yorlarsa yap›lmas› gereken, bu konuyu halletme yollar›
aramakt›r. Bu da aralar›nda sa¤l›kl› iletiflim kurmalar› ile
gerçekleflebilir. Kendi bafllar›na bu sorunu halledememeleri
durumunda bir uzmana baflvurmaktan çekinmemelidirler.

Evlilik iliflkilerinde anlaflmazl›k yaflanmas›n›, tart›flman›n
do¤al oldu¤unu kabul etmek gerekir. Sorunlar› örtbas edip
biriktirmektense, ortaya döküp tart›flmak daha iyidir.
Önemli nokta, s›k ve fliddetli çat›flmalardan, özellikle de
fiziksel fliddetten kaç›nmakt›r.

Tart›flmaya suçlayarak girmektense, soru sorarak bafllamak
daha iyi olur.

Tart›flma, yolundan ve konusundan sapt›r›lmamal›d›r. Belli
bir konuda tart›fl›l›rken eskiler ortaya dökülmemeli, kiflilikler
iflin içine kar›flt›r›lmamal›d›r.

Çat›flmadan kendilerini sorumlu tutmalar›n› engellemek
iç in ,  çocuklar  çat ›flma nedenler i  konusunda
bilgilendirilmelidirler. En az›ndan çat›flman›n onlarla ilgili
olmad›¤›n› düflünmeleri yararl› olacakt›r.

Çocukla ilgili tart›flmalar çocu¤un önünde yap›lmamal›d›r.
Çocuklar› en çok etkileyen kavgalar, kendileri hakk›nda
olanlard›r. Çocuklar, kendileriyle ilgili olan kavgalara daha
çok utanç, kendini suçlama ve kavgan›n içine çekilme
korkusuyla tepki verirler. Çocuk yetifltirmeyle ilgili kavgalar,
çocuklardaki patolojiyi daha yüksek oranlara ç›kar›r.

Çocuklar, anne-babalar›n›n anlatt›klar›ndan çok davran›fllar›ndan
etkilenirler. Ebeveynlerin birbirlerine karfl› afla¤›lay›c› ve
sald›rganca konuflmalar› çocu¤a model oluflturacak, o da bu
tür davran›fllar› kendi yaflam›nda kullanacakt›r. Çocuk, öfkeyi
de k›zg›nl›¤› da, sevgiyi ve hoflgörüyü de evde görerek,
yaflayarak ö¤renir. Sevgi, ac›ma, anlay›fll› olma gibi duygular
ancak anne-baba örnek al›narak, yavafl yavafl gelifltirilir. Çocuk
olumsuz duygular› da tan›yacakt›r. Fakat bu olumsuz duygular›n
nas›l dizginlendi¤ini, nas›l uygarca d›fla vuruldu¤unu ailede
görecektir. Sald›rganl›¤›n› s›n›rlayamayan bir baba, öfke saçan
bir anne, çocu¤una ölçülü olmay› ö¤retemez.

Anne-babalar çat›flma yaflasalar da çocuklar› yetifltirme
biçiminde tutarl› olmal›d›rlar. Efller aras›ndaki çat›flman›n

bask›s› ço¤u zaman ebeveynlerin kendi annelik-babal›k
rollerini aksatmalar›na neden olur. Ebeveynlerin kendi
rollerini uygulamakta sergiledi¤i tutars›zl›k ve etkisizlik,
çocuklardaki davran›fl bozukluklar›n›n en temel nedenidir.
Tart›flmalar›n kazan›lmas› de¤il çözüme kavuflturulmas›
önemlidir.E¤er çocu¤unuz eflinizle olan kavgan›za flahit
olmuflsa, çat›flman›z› çözüme ulaflt›rmaya özen gösterin.
Anne-baba aras›ndaki çat›flman›n çözüme ulaflmas›,
kavgan›n çocuk üzerindeki duygusal ve davran›flsal etkisini
azaltmaktad›r.  Çocuklar›n tart›flmalar›n çözümlerine flahit
olmalar›, onlar›n kendi yaflamlar›nda karfl›laflt›klar›
zorluklar›n üstesinden gelmelerine yard›mc› olacakt›r.
Çözüme ulafl›ld›¤›nda çocuklar çat›flmadan daha az olumsuz
etkilenirler.

Çocuk tart›flmaya kar›flt›r › lmamal› ,  çat›flmada
ebeveynlerden birinin taraf›n› tutmaya teflvik edilmemelidir.
Ebeveynler, çocuklar›na birbirleri hakk›nda suçlay›c› ve
afla¤›lay›c› ifadeler kullanmaktan kaç›nmal›d›rlar. Baz›
evlerde çocuklar, ebeveyn kavgas›n›n içine bile bile
sokulurlar, yan tutmaya zorlan›rlar. Kar›-kocadan biri
kendine ortak veya destek arad›¤›nda bu durum gerçekleflir.
Her kavgadan sonra azarlanan, ''Uslu dursayd›n›z böyle
olmazd›.'' sözlerini duyan çocuklarda da eziklik, k›rg›nl›k
ve kendilerinin kötü oldu¤u duygusu yerleflir.

Çocuklar› kavgaya katman›n bir baflka tehlikeli yönü de,
çocuklar›n bilerek    veya bilmeyerek bu durumdan
yararlanmaya çal›flmas›d›r. Babay› anneye, anneyi babaya
karfl› kullanarak istediklerini yapt›rabilirler. Bu flekilde
onlar› karfl› karfl›ya getirip, geçimsizli¤in bir k›s›r döngü
içinde sürüp gitmesine neden olurlar.

Çocuklar, anne-babalar›n›n tepkilerine oldukça duyarl›d›rlar.
Bu nedenle, anne-baban›n duygusal olarak kendilerini iyi
hissetmedikleri zamanlarda bu duygular› çocuklar›na aç›kça
ifade etmeleri olumlu olacakt›r. Efliyle tart›flm›fl anne veya
baba, bu tart›flma sebebiyle üzgün oldu¤unu çocu¤una
aç›klayabilir. Bu durum çocu¤un kendisini ebeveyninin
üzüntüsünün sebebi olarak görmemesini sa¤layacakt›r. Ayn›
zamanda duygular›n ifadesinin önemli oldu¤unu görmüfl
olacakt›r.

Çocuklar, anne-babalar› taraf›ndan daima sevileceklerini
bilme ihtiyac›ndad›rlar. Anne-baban›n birden fazla çocu¤u
olabilir; ama çocu¤un bir tane anne-babas› vard›r. Bu
nedenle bu konuda çocu¤a güven verilmesi çok önemlidir.

Çocu¤unuzla anlaml› bir iliflkiyi sürdürmeye önem verin.
Anne-baba aras›ndaki soruna ra¤men, ebeveyn ve çocuk
aras›ndaki yak›n ve s›cak iliflki, elefltirici olmamak, çocu¤un
durumunu ve ihtiyaçlar›n› gerekli flekilde gözlemleyebiliyor
olmak, özellikle ergenlerde ifllevselli¤in geliflmesine yol
açmaktad›r. Destekleyici ev ortam›nda orta fliddetli çat›flmalar,
fayda bile sa¤layabilir: Çocuk stres yaratan uyaranlarla, bafl
etme mekanizmalar›n› tüketmeden, etkin bir flekilde bafl
etmeyi, problem çözme yetilerini gelifltirmeyi ö¤renir.
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The first step of a new part
of life : student selection
examination (ÖSS)

HAYATIN YEN‹ B‹R DÖNEM‹N‹N
‹LK BASAMA⁄I ÖSS

Uzm. Psikolojik Dan›flman
We can resemble education life to building of a house.
Preparotary school is cement of the house. With
primary school we lay the foundation. In the second
stage the walls appear and high school shapes the
house. Lastly,university appends the roof and it is
ready to live in. It should not be forgotten that you
are both the worker and the architect of the building.
You put every brick of the house and eventually you
live in it. Examinations evaluate the strenght and
quality of the building. And now you are at the stage
of appending the roof. All the  preparations you have
done for your house will be examined in this stage.

Tüm okul hayat›n› bir eve benzetebiliriz asl›nda.
Anaokulu evin  harc›d›r. ‹lkokulla birlikte temelleri
at›l›r. ‹kinci kademede evin duvarlar› oluflur. Lise ile
birlikte ev flekillenir. Üniversite ile birlikte çat›s› kapan›r
ve art›k oturulmaya haz›r hale gelir. Hayat›n›z›n geri
kalan›n› bu haz›rlad›¤›n›z evin içinde gönül rahatl›¤›
ile sürdürebilirsiniz. Unutulmamas› gereken bu evin
iflçisi de mimar› da sizsiniz. Her bir tu¤lay› siz koyuyor
ve sonunda yafl›yorsunuz. Evin oluflumunun test
edilmesini sa¤layan ölçütte s›navlar. fiimdi çat›y›
oluflturaca¤›n›z basama¤a geldiniz ve bu aflamaya
kadarki haz›rl›¤›n›z›n de¤erlendirilmesi
aflamas›ndas›n›z.

We can resemble education life to building of a house.
Preparotary school is cement of the house. With
primary school we lay the foundation. In the second
stage the walls appear and high school shapes the
house. Lastly,university appends the roof and it is
ready to live in. It should not be forgotten that you
are both the worker and the architect of the building.
You put every brick of the house and eventually you
live in it. Examinations evaluate the strenght and
quality of the building. And now you are at the stage
of appending the roof. All the  preparations you have
done for your house will be examined in this stage.

Tüm okul hayat›n› bir eve benzetebiliriz asl›nda.
Anaokulu evin  harc›d›r. ‹lkokulla birlikte temelleri
at›l›r. ‹kinci kademede evin duvarlar› oluflur. Lise ile
birlikte ev flekillenir. Üniversite ile birlikte çat›s› kapan›r
ve art›k oturulmaya haz›r hale gelir. Hayat›n›z›n geri
kalan›n› bu haz›rlad›¤›n›z evin içinde gönül rahatl›¤›
ile sürdürebilirsiniz. Unutulmamas› gereken bu evin
iflçisi de mimar› da sizsiniz. Her bir tu¤lay› siz koyuyor
ve sonunda yafl›yorsunuz. Evin oluflumunun test
edilmesini sa¤layan ölçütte s›navlar. fiimdi çat›y›
oluflturaca¤›n›z basama¤a geldiniz ve bu aflamaya
kadarki haz›rl›¤›n›z›n de¤erlendirilmesi
aflamas›ndas›n›z.
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‹lkokulun bitimiyle birlikte asl›nda bafllar üniversite s›nav›na
haz›rl›k. fiafl›rt›c› de¤il bu ifade sizin için, yo¤un bir flekilde
ikinci kademede lise girifl s›navlar›na haz›rlan›l›r. Aman iyi
bir yere yerlefleyim de beni üniversite s›nav›na iyi haz›rlas›n
diye.  Asl›nda ilk o zaman yaflars›n›z ÖSS’nin bir benzerini,
lise girifl s›nav› ile. Liseye bafllad›¤›n›z ilk y›l yani 9. s›n›f›
kendinize rahatlama y›l› ilan edersiniz ço¤unlukla. Zorlu
bir süreçten geçip gelmiflsinizdir ve size göre nas›l olsa
daha çok vard›r, ÖSS’ye. Ama zaman hiçbir zaman yavafl
akmam›flt›r ki flimdi dursun. H›zla geçip gider zaman ve
bir bakm›fls›n›z ki 12. s›n›ftas›n›z. Okulda yapman›z gereken
ödevler ve haz›rlanman›z gereken s›navlar bir taraftan,
s›nav haz›rl›¤› bir taraftan bilirim ki bazen kaç›p gitmek
gelir içinizden. Sizi al›koyan tek fley hedefleriniz ve
hayat›n›z› istedi¤iniz do¤rultuda flekillendirme iste¤idir.
Bazen isyanlarda, bazen azimli ama planl› bir çal›flma ve

duygusal inifl ç›k›fllarla geçer o k›sac›k bir sene ve bir
bakm›fls›n›z ki haziran ay›ndas›n›z.

Bundan sonras› siz, aileniz ve okulunuzla ekip olarak
haz›rland›¤›n›z s›nava pozitif düflünerek ve en önemlisi
hedefledi¤iniz üniversiteyi ve fakülteyi düflünerek girmek
ve elinizden gelenin en iyisini yapmakt›r.

 S›nava girmeden önce ve s›navda dikkat etmeniz gereken
asl›nda sizlerin de bildi¤inizden emin oldu¤umuz birkaç
önemli noktan›n tekrar üstünden geçelim.

SON HAFTA ‹Ç‹N ÖNER‹LER
• Kalan zamanda yap›lacak psikolojik haz›rl›k, bilgi a¤›rl›kl›

haz›rl›ktan çok daha önemlidir.
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biyolojik saatiniz, bir de¤iflikli¤e ancak bir haftada uyum
sa¤lar.

• S›nav yerinizi mutlaka görmeli ve orada biraz zaman
geçirmelisiniz.

• Son dönemde risk içeren aktivitelerden kaç›nmal›s›n›z.
(maç yapmak, denize girmek vb.)

• Son günlerde beslenmenize daha fazla özen göstermeli,
protein ve karbonhidratça zengin yiyecekler yemelisiniz.
Ama beslenme düzeninizi tamamen de¤ifltirmeyin.
Özellikle son gün ev yeme¤i yemeli, fast food ve a¤›r
ya¤l› yiyeceklerden kaç›nmal›s›n›z.

• Son gün s›nav evrak›n›z› haz›rlay›p hiçbir tehlikeye
u¤ramayacak bir yere koymal›, sabah onlar› arama
telafl›na düflmemelisiniz.

• Son akflam daha erken yatmak gibi bir hataya düflmemeli,

• S›navdan önce herkes size baflar›lar dilemek isteyecek
bunu yaparken de kendi tecrübelerini sizle paylaflacakt›r.
Bunlar›n sizi tedirgin etmesine  izin vermeyin.
‹stemiyorsan›z kimsenin telefonuna ç›kmak zorunda
de¤ilsiniz. Bu baflar› dileklerini sizin yerinize anne ya da
baban›z seve seve alacakt›r. Merak etmeyin böyle bir
durumda kimse size k›r›lmaz.

• Son birkaç gün medyada ç›kan s›navla ilgili programlar›
izlemeyin. ‹nan›n sizin bilmedi¤iniz herhangi bir fleyi
anlatmayacaklard›r.

• Ders çal›flmay› son güne kadar sürdürebilirsiniz; ancak
son hafta yeni konu ö¤renmeyi b›rakmal›s›n›z.

• Günlerinizi daha keyifli, daha çok oksijen alabilece¤iniz
ortamlarda geçirmeye özen göstermelisiniz.

• Uyku düzeninizi mutlaka ayarlamal›s›n›z. Unutmay›n;
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zaman›nda yatmal›, rahatlamak için biraz müzik dinlemeli
veya ›l›k flekerli süt içmelisiniz.

• S›nav günü ola¤anüstü bir durum yaratmadan (buna
anne-babalar›n daha çok dikkat etmesi gerekir) haz›rlan›p
kahvalt› yap›p trafik yo¤unlu¤unu dikkate alarak yola
ç›kmal›s›n›z.

• Kahvalt›n›zda flekerli yiyeceklerin olmas› yararlad›r; ama
kahvalt›y› çok a¤›r ve ya¤l› yiyeceklerle yapmamal›s›n›z.
Kahvalt› yapamazsan›z, yan›n›za yolda yiyebilece¤iniz
bir fleyler mutlaka almal›s›n›z. Aç karn›na s›nava girmeyin.

• Yan›n›za su, kolonyal› mendil alman›z yararl› olacakt›r.
Yan›n›zda geç eriyen fleker ve sesten etkileniyorsan›z
kulak t›kac› da bulundurabilirsiniz.

• Cep telefonu vb. araçlar s›nav salonuna al›nmayaca¤›ndan,
bu tür fleyleri yan›n›zda bulundurmamal›s›n›z.

• Çevrenizdeki insanlar›n s›navla ilgili konuflmalar›ndan
uzak durmaya çal›fl›n.

• S›navla ilgili tüm çal›flmalar›n›z› bitirdi¤inizi ve art›k haz›r
oldu¤unuzu düflünün. Haz›rl›¤›n›z›n yeterli olup
olmad›¤›n›n sorgusunu s›navdan sonraya b›rak›n.

SINAV SIRASINDA YAPMANIZ
GEREKENLER
1. S›nav s›ras›nda sorular›n farkl› zorluk derecelerine sahip

oldu¤unu unutmayarak, bafllang›çta karfl›laflaca¤›n›z zor
sorular›n moralinizi bozmas›na asla izin vermeyin.

2. Sorulara karfl› önyarg›l› olmay›n. “Bu soru çok uzun.”,
“Bu soru çok kar›fl›k.”, “Bu soruda çok ifllem var.” fleklinde
yaklafl›mlarla sorular› gözden kaç›rmay›n.

3. E¤er cevaplar›n›z› biriktirip iflaretleme al›flkanl›¤›n›z
varsa biriktirdi¤iniz soru say›s› onu geçmesin. Sorular›
çözüp hepsini birden yan›t kâ¤›d›na geçirmek gibi bir
al›flkanl›¤›n›z varsa, bunun çok riskli ve kayd›rma
yapmaya yol açabilece¤ine dikkat edin. “Ben hep
yap›yorum; kayd›rma olmuyor.” diyerek, kendinizi riske
atmay›n. Unutmay›n çözdü¤ünüz soruyu hemen
iflaretlemeniz daha yararl› olacakt›r. ‹flaretleme yaparken
soru numaras›yla yan›t kâ¤›d›ndaki soru numaras›n›
dikkate almay› unutmay›n.

4. Unutmay›n her soru ayn› puan de¤erine sahiptir, zor olan
ve size zaman kaybettiren bir soruyu çözerek daha yüksek
puan almayacaks›n›z. Bu nedenle zorland›¤›n›z soruyu
daha sonra bakmak için iflaretleyerek geçmelisiniz.

5. Geçen zamanla, çevrenizdekilerin ne yapt›¤›yla, kaç
soruyu çözemedi¤inizle ilgilenmeyin. Hangi soruyu
çözüyorsan›z dikkatiniz sadece ona yönelik olmal›d›r.
“An” önemlidir; öncesi ve sonras›n› düflünecek çok
zaman›n›z olacakt›r. Ne yap›yorsan›z sadece onu
düflünün, maksimum verimi alman›z buna ba¤l›d›r.

6. Emin olmad›¤›n›z ve iki seçene¤e indirmedi¤iniz hiçbir
soruyu iflaretlemeyin. Unutmay›n, flans faktörünü
kullanarak bu s›navda baflar›l› olmufl kimse yoktur.

7. Testler aras›nda k›sa dinlenme süreleri b›rak›n. Bu süre
içerisinde gözünüzü kapat›p burnunuzdan derin bir nefes
al›n. 3-4 saniye bekleyin ve yavafl yavafl a¤z›n›zdan geri
verin. Düflündü¤ünüzün aksine bu eylemin size vakit
kazand›raca¤›ndan ve do¤ru yapma ihtimalinizi
artt›raca¤›ndan emin olabilirsiniz.

8. S›nav s›ras›nda kitapç›k türünü iflaretledi¤inizden ve
imzan›z› att›¤›n›zdan emin olun.

9. S›nav süresini sonuna kadar kullanman›z faydal›d›r.
S›navda saat kullanmak ve saate göre hareket etmek
soru çözme h›z›n›z› ve s›nav hâkimiyetinizi art›r›r.

10. Zihnimiz öncelikle olumlu soru türlerine flartland›¤›
için soru köklerindeki “olamaz, de¤ildir, -mamal›d›r”
gibi olumsuz ifadeleri gözden kaç›rmamak için daha
dikkatli davran›lmal›d›r.

11. Sorular›n› çözdü¤ünüz bölümün, bütün sorular›na h›zl›
bir flekilde göz atman›z soru çözme baflar›n›z›
artt›racakt›r.

12. Baz› sorular›n çok kolay oluflu cevab›n›zdan kuflkulanman›za
ve seçene¤i de¤ifltirmenize neden olabilir, bu duruma
dikkat edin.

13. Soruyu okur okumaz do¤ru seçene¤i bulmaya çal›fl›n,
yanl›fllar› birer birer elemek de sizi sonuca götürebilir,
ama fazla zaman›n›z› al›r.

DUYGUSAL HAZIRLIK SÜREC‹
S›nava girmenize çok az bir zaman kald›. fiu andan itibaren
belirleyici olan tek fley s›nava yaklafl›m flekliniz.
Yaklafl›m›n›z, ürkek, korku dolu, kayg›l›, yani olumsuz olursa
sonuçtan hiç memnun kalmayaca¤›n›z› flimdiden
söyleyebiliriz.

Yaklafl›m›n›z rahat, güvenli, so¤ukkanl› yani olumlu ise
emin olun, yapabilece¤inizin en iyisini yapm›fl olarak s›nav
salonunu terk edeceksiniz.

S›nav›n sizde yaratt›¤› negatif ça¤r›fl›mlar yerine, s›nav›n
bilgi birikiminizi de¤erlendirecek ve sizi amac›n›za
ulaflt›racak bir araç oldu¤unu düflünmelisiniz.
Kayg› insana özgü, en do¤al duygulardan biridir ve sizi
baflar›ya ulaflt›racak en iyi performans›n›z› göstermenize
katk›da bulunacak bir uyar›c›d›r. Bu nedenle orta düzeydeki
kayg› amaçlar›m›z› destekler.

fiöyle düflünebilirsiniz:
“fiu anda benim yaflad›¤›m duygular› s›nava girecek di¤er
ö¤renciler de yafl›yor bu do¤al bir durum. Yapmam gereken
tek fley, yapabilece¤imin en iyisini yapmakt›r.”

Baflar›   sizinle olsun ...
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Anne ve babalar›n çocuklar›yla beraber
kat›labilecekleri AR-EL Oyun Gruplar›
çocuklara e¤lenceli, güvenli ve e¤itici bir
ortam sunar. Anaokullar›m›zda çocuklar
ayl›k geliflimlerine uygun olarak 2 ayr›
seviyede grupland›r›l›r. Çocuklar, oyun
gruplar›nda bir yandan sosyalleflmeyi ve

paylaflmay› ö¤renirken; bir yandan da
fiziksel, duygusal ve zihinsel geliflimlerini
destekleyici aktivitelerin yer ald›¤› sa¤l›kl›
ve güvenli bir oyun ortam›nda bulunurlar.
Çocuklar cesaretle, deneyerek keflfederken
ve ö¤renirken AR-EL ailesi olarak sizi de
aram›zda görmekten mutluluk duyaca¤›z.

22-36 ay aras› çocuklar için OYUN GRUPLARIMIZ aç›lm›flt›r.

AR-EL ANAOKULLARIAR-EL ANAOKULLARI

Çocu¤unuzla AR-EL OYUN GRUPLARI'na
kat›lman›n fark›n› yaflamak istemez misiniz?

www.ar-el.k12.tr
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