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1. YAŞAM BOYU GELİŞİMİN TEMELLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde insan gelişimine ilişkin yaşam boyu bakış açısı ve gelişimin doğası
öğrenilecektir. Yaşam boyu bakış açısında, yaşam boyu bakışın önemi ve özellikleri üzerinde
durulacak, gelişimin doğasında da biyolojik, bilişsel ve sosyo duygusal süreçler ile gelişim
dönemleri aktarılacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir bireyi gelişimsel açıdan yönlendiren nedir ?

2)
Tüm dünyada hiç okula gitmemiş yedi ile on sekiz yaş arasındaki çocukların
sayısını tahmin ediniz.
3)

Gelişim kavramının sizce anlamı nedir?

4)

Her değişim, gelişim olarak ele alınabilir mi?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnsanın gelişim ve değişimini,
gelişim dönemlerini ve gelişim
Yaşam boyu bakış açısı
ve değişimine etki eden
faktörleri öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, örnekler, sorularla ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Biyolojik süreçler



Yaşam boyu bakış açısı



Durağanlık



Değişim



Gelişim



Kalıtım-çevre



Sosyo-duygusal süreçler



Süreklilik-süreksizlik
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Giriş
Hiç kuşku yok ki insanı ve insanın içinde bulunduğu dünyayı ve bu dünyanın da içinde
yer aldığı evreni anlama çabası; birbirleriyle çok ilintili bir sistemi anlamaya çalışmak hâline
geldiğinden, oldukça zor ve karmaşık ancak bir o kadar da önemli durumu ortaya koymaktadır.
Bazen kulağımıza çalınan eşsiz notaların ahengiyle o notaları yazan ve onu icra edene
duyduğumuz saygı ve beğeni, bazen tüm renk ve harmonisi ile bir resim karşısında o resmi
yapana duyduğumuz hayranlık, içinde bulunduğumuz evrene ve o evrende özel bir canlı olan
insana baktığımızda kat ve kat artar.
Kuşkusuz insanı anlama çabası, evreni anlama çabasından kopuk ve bağımsız bir süreç
değildir. Milyarlarca yıllık evren tarihinde ve milyon yıllık yeryüzü tarihi ve bunlardan daha
kısa bir süre olarak düşünülen insanlık tarihi, merak edeceğimiz, yanıtını bulmaya
çalışacağımız ve hâlâ çözülememiş pek çok soruyu zihinlerimizde oluşturmaktadır. Özellikle
son yıllarda teknolojideki ve telekomünikasyondaki hızlı değişim ve gelişimler insanlığın bilgi
alma, öğrenme ve sorgulama süreçlerine kolayca ve bolca malzeme sağlamaktadır. Ancak
ulaşılan her bilgi ve doküman bazı sorulara yanıt bulur iken daha öncesinde düşünemediğimiz
pek çok yeni soru ve analizi de oluşturmaktadır. Aslında bunda ki en önemli faktör, tahmin
edileceği gibi, “ değişim” ve “etkileşim”dir.
Canlı bir organizma olarak evren her etkileşimle değişim ve gelişim yaşıyor olması,
yaşamsal döngünün olmazsa olmazını oluşturmaktadır. Bu döngü tüm bilim alanlarının farklı
özellikleriyle ilgi odağı olma özelliğini hâlâ sürdürmektedir. Her birimizin eğitim hayatının ilk
yıllarından itibaren yaşamımıza katılan ve belki sonrasında anlam buluşmasını yakaladığımız,
matematik, fizik, kimya ve biyolojinin temel sorgulama alanı canlı bir organizma alanı olarak
evren, evreni oluşturanlar ve etkileşimleridir.
Bilim ve bilimsel buluşlar, insanın evren içindeki misafirliğinin fiziksel, biyolojik
süreçlerden çok sonraki bir zamana denk geldiğini söylerler iken, insanın var olan tüm canlılar
için de çok özel bir yere sahip olduğunu da teslim etmektedir.
İnsan, bazı özellikleri nedeniyle doğada bulunan başka türlü canlılara organizma olarak
benzer özellikler taşımakla birlikte özellikle bilişsel ve davranışsal pek çok unsur ile hiçbir
canlıya benzemeyen özelliklere sahiptir. Söz konusu insan olduğunda artık bilmekteyiz ki “çok
genel genellemeler” yapmak bizi doğru analizlere ve sonuçlara götürmeyecektir. Bunun nedeni
çok basittir, bu neden “insanın bilişsel donanımı” ve “davranışlarındaki çeşitliliğinde”
yatmaktadır. O nedenle “ insan” ya da “ insanlar” diye bir genelleme, çoğu zaman bizi çok
mesnetsiz sonuçlara ulaştıracaktır. Çünkü el, yüz ayak büyüklükleri itibarıyla görece büyük
benzerlikleri olan insanların, duygu, düşünce, tutum ve davranışlar noktasında son derece
kendine özgü bir canlı olduğu artık çok bilinen bir durumu ortaya koymaktadır.
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1.1. Yaşam Boyu Bakış Açısı
Sokağa çıktığımızda karşılaştığımız tablo hemen hemen hepimiz için aynıdır; dışarıda
dolaşan insanların büyük kısmı birbirleriyle büyük benzerlikleri olan insanlardır. Bazen diğer
farklı insanlar da gördüğümüz olur sokakta ve o insanları daha dikkatle inceleriz. Bir gereklilik
olup konuşursak ya da daha ileri bir iletişimimiz olursa o konuştuğumuz kişinin kimseye
benzemeyen, özgül ve kendine özgün birisi olduğunu fark ederiz. Bu bize bireylerin eşsiz ve
benzersiz oluşunu gösterir. Fakat insanlar olarak hepimiz bazı ortak süreçlerden geçeriz. Her
birimiz yaklaşık olarak bir yılda yürür, küçük bir çocukken hayali oyunlar oynar ve gençken
çoğunlukla bağımsız olmayı tercih ederiz. Her birimiz, eğer yeteri kadar uzun yaşarsak, duyma
– görme sorunları yaşar, belli bir yaşta çoğunlukla yakınlarımızın ölümünü görürüz. Bu her
birimiz için gelişimimizin genel seyrini oluşturur. Bebek anne rahmine düştüğünde başlayan ve
tüm insan yaşamı boyunca devam eden değişme veya hareket örüntüsüdür.
Tam bu noktada gelişim ve yaşam boyu bakış açısını tanımlamakta yarar vardır;
Gelişim
Döllenme ile başlayan ve yaşam boyu devam eden değişme örüntüsünü ifade
etmektedir. Çoğu gelişim büyümeyi fakat aynı zamanda yaşlanma ve ölüm süreciyle birlikte
ortaya çıkan gerilemeyi de içerir.
Yaşam boyu bakış açısı
Gelişim, yaşam boyu, çok boyutlu, çok yönlü, esnek, çok disiplinli ve bağlamsaldır.
Büyüme, sürdürme ve düzenlemeyi içerir ve biyolojik, sosyokültürel ve bireysel faktörlerin
birlikte işlev görmesiyle yapılanır, görüşünü savunan bakış açısıdır.
Kuşkusuz ki yaşam boyu gelişimi incelemek, bir bebeğin dünyaya gelmeden önceki
süreçlerden, yetişkin bir insan olması ve ölünceye kadar ki tüm yaşantısı hakkında iç görü
kazanılmasını sağlayacaktır. Ancak daha da önemlisi özellikle insana hizmet konusunda çalışan
meslek elemanları için “çocuk ve gençlere” yönelik taşınan sorumluluğun bilgi ile
pekiştirilmesi açısından çok değerli olacaktır.

1.2. Yaşam Boyu Bakış Açısının Temelleri
Çoğu kişinin bildiğinin aksine büyüme ve gelişim yaşamın ilk on yılı ile sınırlı bir süreç
değildir. Gelişimin incelenmesi doğumdan ergenliğe yoğun değişmeyi, yetişkinlikte çok az
değişimi veya gelişimin olmadığı durağan bir süreci ve sonrasında ileri yaşlarda da gerilemeyi
betimlemektedir. Bu nedenledir ki “yaşam boyu yaklaşımı” sadece çocukluk yıllarındaki değil
yetişkinlik yıllarındaki gelişimsel değişime de dikkat çekmektedir.
Yaşam boyu gelişim yaklaşımına ilgi gittikçe artmaktadır. Bunun nedeni, Son yıllarda
insanın ortalama yaşam süresinin artıyor olması olarak gösterilmektedir. Bu doğal olarak
insanların “ yaşam beklentilerinin “ (yaşam beklentisi: belirli bir yılda doğan kişinin yaşamayı
umduğu ortalama yıl sayısı) de artmasına neden olmaktadır. Son yıllarda Amerika Birleşik
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Devletlerin elde edilen sonuçlar insan yaşam ömrünün tavan olarak 122 yıla ortalama yaşam
beklentisinin ise 78 yaşa dayandığını göstermektedir.
Gelişimin yaşam boyunca devam ediyor olması, yaşam boyu bakış açısının temelini,
özünü oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra aşağıda sıralanan temel kavramlarda yaşam boyu
gelişimin temelleri olarak görülmektedir.
-

Gelişim yaşam boyudur;

Yaşam boyu bakış açısından hiç bir gelişim dönemi, yaşamsal bakış açısından
ayrıcalıklı, ya da daha önemli değildir.
-

Gelişim çok boyutludur;

Gelişim biyolojik, bilişsel ve sosyo-duygusal boyutlardan oluşur. Bir boyutun içinde
bile birçok bileşen bulunmaktadır.
-

Gelişim çok yönlüdür;

Yaşam boyunca bazen romantizm, bazen zihinsel süreçler, bazen hoşlanılan süreçler
sürekli değişerek, farklılaşır
-

Gelişim esnektir;

Esneklik, literatürde değişim kapasitesi anlamında kullanılmaktadır. Bugün gelişim
disipliniyle meşgul olan tüm bilim insanlarının, gelişimin farklı noktalarında insanların çeşitli
açılardan ne kadar esnek olabildiklerini ve olabileceklerini tartıştıklarını söylemek abartı
olmayacaktır.
-

Gelişim, çok disiplinlidir;

Gelişim, başta çocuk gelişim uzmanları olmak üzere psikoloji, sosyal hizmet, tıp ve
sağlık meslek elemanları, sosyologlar, antropologlar gibi pek çok bilim dalının uğraş verdiği
bir alandır. Bu bilim dallarının ortak hedefi, yaşam boyu gelişimin unsurlarını tespit etmektir.
-

Gelişim bağlamsaldır;

İnsanların tüm gelişimleri bir bağlam içinde yer alır. Bağlamdan kastedilen şey, aileler,
okullar, akran grupları, şehir ve mahalleler, ibadethaneler gibi ortak alanlardır. Bu alanların her
biri ortak tarihsel, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler oluştururlar.
İnsanlar gibi, insanların içinde bulunduğu bağlamlar da değişkendirler. Literatürde
insanların gelişiminde etkili 3 tür bağlam olduğundan bahsedilir.
1.
Normatif yaşa bağlı etkiler, belli bir yaş grubunda olanların benzer ilgi alanları
ve bedensel etkilerdir, erinlik, menopoz gibi.
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2.
Normatif tarihsel etkiler, aynı tarihsel süreci yaşayanlarda oluşmuş ortaklık,
savaşa tanıklık etmiş olmak ya da depreme maruz kalmış olmak gibi.
3.
Normatif olmayan bireysel yaşam olayları, bireylerin yaşamında etkili olan
bireysel alışık olunmayan olaylar ya da durumlardır. Küçük yaşlarda bir ebeveyn kaybı, gençlik
döneminde hamile kalınması gibi.
-

Gelişim büyüme, sürdürme ve kaybın düzenlenmesini içerir;

Bireyler gençlik çağını içine alan döneme kadar büyüme, gençlik çağından sonra
kapasiteyi sürdürme ve olası kayıpların düzenlenmesine odaklanır.
-

Gelişim biyoloji, kültür ve bireyin ortak ürünüdür;

Gelişim bir sistem süreci olarak çalışmaktadır. Bireysel faktörler, genetik mirasın ve
çevresel unsurların etkileşimi, gelişimi belirler.

1.3. Gelişimin Doğası
Bu bölümün başında gelişimi, döllenme ile başlayıp tüm yaşam boyunca süren değişme
örüntüsü olarak tanımlanmıştı. Bu örüntü üç ayrı sürecin bir ürünü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu süreçler;
-

Biyolojik süreçler;

Bireyin fiziksel ve biyolojik yapısında değişme yaratan süreçlerdir. Aileden gelen
genetik miras, vücut biçimi, beyin gelişimi, boy-kilo, motor gelişim, beslenme vb.
-

Bilişsel süreçler;

Bireyin dil, zekâ ve düşünce değişikliklerini oluşturan süreçlerdir. Çocukların çok
küçük yaşlardan itibaren, cümle kurma, hayal kahramanları ile oynama, hayal kurma, bulmaca
çözme, şiir okuma gibi tüm süreçler bilişsel süreçlerle ilgilidir.
-

Sosyo-duygusal süreçler;

Bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilgi, ilişki, duygu ve düşüncelerindeki değişimleri
içerir. Çocukluktan başlayarak diğer kişilerle kurulan ilişki ve ortaklıklar ve bunları
sürdürebilme tür ve başarısı bu süreçler içinde değerlendirilir.
Gelişimi etkileyen biyolojik, bilişsel ve sosyo-duygusal süreçlerin her biri
diğerini etkileyerek gelişim içinde daha kümülatif bir süreç oluşturmaktadır. O nedenle
yukarıda sıralanan faktörler tek başına olduğu kadar diğer faktörle etkilenmesi de gelişim ve
değişimin içeriğini ve yönünü biçimlendirdiğini unutmamak gerekir. .
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1.4. Gelişim Dönemleri
Yukarıda bahsedilen biyolojik, bilişsel ve sosyo-duygusal süreçlerin etkileşimlerinin en
belirgin olarak gözlenebileceği sonuçları insan yaşam dönemleri ile ortaya çıkar.
Gelişim dönemleri, bir kişinin yaşamında belirli özelliklerle tanımlanan bir zaman
dilimi olarak tanımlanabilir. Literatürde en yaygın biçimiyle gelişim dönemleri sekiz dönem
içinde gösterilir. Ancak farklı kaynaklarda birbirinden çok farklı sınıflamaların olduğunu da
burada belirtmekte yarar vardır.
Aşağıda belirtilen sekiz yaşam dönemi, ardışık bir dizim içinde bir dönemin başlangıç
ve bitiş zamanları ile ilgili sınırlar sunar, fikir verir. Bu dönemler ve özellikleri aşağıda
sıralanmıştır.
1.

Doğum öncesi dönem;

Anne baba adayının genetik, biyolojik, fiziksel potansiyelleri ile döllenme ve doğuma
kadar olan süreci kapsar. Günümüzde pek çok bilim adamı bu dönemi, potansiyeli ve
özelliklerinin doğacak insan yavrusuna olumlu-olumsuz çok önemli etkileri olabilecek bir
dönem olarak tanımlamaktadırlar.
Bu nedenle bu dönem içinde özellikle annenin belli periyotlarda tıbbi açıdan takip
edilmesinin, hem anne hem hamileliği hem de annesinin karnında büyüyen bebek için çok
önemli unsurlar oluşturduğu göz ardı edilmemelidir.
2.

Bebeklik dönemi;

Doğumdan itibaren bazı kaynaklara göre 18, bazı kaynaklara göre de 24. aya kadar olan
dönemdir.
Bebeklik dönemi yetişkinlere yoğun bir ihtiyacın ve bağımlılığın olduğu bir dönemdir.
Özellikle bebeğin anneye ihtiyacı ve anneyle birlikte olma süreci her açıdan yaşamsaldır.
Bu dönem boyunca dil, düşünce, duygusal gelişme, motor gelişim ve sosyal öğrenme
gibi pek çok gelişimsel, biyolojik, fiziksel ve sosyo-duygusal süreç özellikle bilişsel süreç yeni
başlar ve hızla gelişir.
3.

İlk çocukluk dönemi;

Bebeklik döneminin tamamlanması sonrası, bebeklik dönemine ardışık olarak 5 ya da 6
yaşına kadar olan gelişimsel dönemi ifade etmektedir. Bu döneme bazı kaynaklarda “okul
öncesi dönem” dendiğini belirtmekte yarar vardır.
Bu dönemde küçük çocuklar her alanda kendi yeterliliklerini artırarak, kendilerini
korumayı ve kendilerine bakmayı öğrenirler. Özellikle akran grupları bu dönemden itibaren
yaşantıya eklenir. Bu yaş çocukları akranları ile daha fazla zaman geçirirler.

10

Bu dönemin sonu olarak çoğunlukla ilkokula başlama süreci gösterilir. Okul hayatına
başlamayla çocuk artık yeni bir gelişim dönemine girdiği savunulur.
4.

Orta ve ileri çocukluk dönemi;

Bu gelişim dönemi, yaklaşık olarak ilkokul dönemi olarak da ifade edilen 6-11 yaşları
arasındaki döneme denk gelir.
Sosyal ilişkilerin ve bilişsel gelişimlerin önemli bir biçimde ortaya çıktığı bu dönemde
temel okuma – yazma ve aritmetik becerileri tam olarak gelişim içinde olduğu söylenebilir.
Bu dönemde çocuk, hem aile, hem de okul ve çevresi ile yeni ve büyük bir dünyaya
açılma aşamasına gelmiştir. Çocuk için öğrenilen bir duygulanım ve davranış olarak başarı ön
plana çıkmaya başlarken, kendilik kontrolü gittikçe bir artış gösterir.
5.

Ergenlik dönemi;

Bazı bilim adamlarına göre, insan gelişiminin en kritik dönemidir. Bu tez son
zamanlarda çok fazla rağbet görmemektedir. Yeni bakış açısı her dönemin kendine özgü kritik
süreçleri olduğuna yöneliktir. Ancak nereden bakılırsa bakılsın ergenlik, insan gelişiminde
çokça değişim ve farklılaşmanın yaşandığı, insanı hem biyolojik hem bilişsel hem de sosyoduygusal olarak çok fazla etkileyen bir dönem olma özelliğini taşımaktadır.
Ergenlik insan gelişiminde çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak da
tanımlanabilir. 10- 12 yaşlarından başlayıp 21 yaşına kadar uzanabilen bir dönemdir. Konuyla
ilgili bazı bilim adamları ergenlik yaşının 21 yaşından dan da uzağa taşınabileceğini de
belirtmektedirler bu yaşlar tam telaffuz edilmese de 25 yaş civarı olarak görmek mümkündür.
Ergenlik, kilo ve boydaki ani artış, vücut hatlarında değişiklik ve cinsel özelliklerin
gelişimi gibi fiziksel değişimlerle başlayan daha sonrasında olabildiğince yoğun sosyoduygusal ve psikolojik arayışlarla devam eden bir süreçtir.
6.

İlk yetişkinlik dönemi;

Bundan önceki dönemlerde dönemler arası geçişi belirleyen biyolojik, fiziksel ya da
bilişsel farklılaşmalar yaşanırken ergenlikten sonra ilk yetişkinlik dönemine geçişi ne tam
oluşturur sorusunun direkt bir yanıtı yoktur.
Literatürde genellikle 20’li yaşlarda başlayan ve 30’lu yaşlar boyunca devam eden bir
dönem olarak tanımlandığı görülür. Bu dönemin en belirgin özelliği kişisel ve ekonomik
bağımsızlık kazanma, kariyer geliştirme ve pek çok kişi için eş seçme, biriyle yakın ilişki içinde
olma hatta bir aile kurma ve çocuk sahibi olma dönemi olarak görülmektedir.
7.

Orta yetişkinlik dönemi;

Bir önceki dönem için söylenen karmaşıklık bu dönem içinde geçerlidir. Bu dönemin
de ne zaman başladığı ve ne zaman tamamlanacağı konusunda literatürde çok bir uyum yoktur.
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Genel olarak orta yetişkinliğin 40’lı yıllarda başlayan ve 60 yaşına kadar olan gelişim
dönemi olduğu kabul edilir.
Bu dönemin karakteristliği asında kişisel ve sosyal sorumluluk alanlarının arttığı, aile,
iş ve mesleki roller konusunda önemli bir doyuma ulaşma ve sürdürme zamanı olarak
görülmektedir.
8.

İleri yetişkinlik dönemi;

Gelişim dönemleri içinde en son ve beklide en uzun un zaman dilimini kapsar. Son
dönemlerde dünya nüfusu içinde özellikle gelişmiş ülke nüfuslarında en fazla insanın içinde
bulunduğu dönem olarak görülmektedir. Bu nedenle de hem gelişim uzmanlarının hem de
geriatri ile uğraşanların çok yoğun ilgilendiği bir dönem olduğunu söylemekte sakınca yoktur.
Genç yaşlılar, yetişkin yaşlılar ve yaşlı yaşlılar olarak üç grup içinde ele alan
yaklaşımlar da son dönemlerde dikkati çekmektedir. Bu üç gelişim grubunun birbirinden
farklılaşan özellikleri mevcuttur.
Yetişkin gelişimine ve özellikle ileri yetişkinlik dönemi çalışan yaşam boyu gelişim
çalışıcıları, yukardaki grup ile birlikte yaşam boyu gelişimi aynı zamanda dört “çağ” olarak
tanımlamaktadırlar. Bu dört çağ;
1.

İlk çağ; çocukluk ve ergenlik

2.

İkinci çağ; ilk yetişkinlik (20-50 yaşları arası)

3.

Üçüncü çağ; yaklaşık olarak (60-79 yaşları arası)

4.

Dördüncü çağ; yaklaşık olarak (80 yaş ve yukarısı)

Yukarıda sıralanan gelişim dönemleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta;
biyolojik, bilişsel ve sosyo-duygusal süreçler arasında bağlantılar olduğu gibi yaşam boyu
gelişim dönemleri arasında da önemli bağlantıların var olduğunu bilmektir. Yaşam boyu
gelişimin incelenmesinde anahtar yön, bir dönemdeki gelişimin diğer bir dönemle nasıl
bağlantılı olduğunun saptanmasıdır. Örneğin ergen bir erkeğin depresyonuyla orta ve ileri
çocukluk döneminde yaşadığı sosyo-duygusal süreçlerin bağıntıları son derece önemli olabilir.

1.5. Gelişimsel Konular
Gelişimin doğasında aşağıda sıralanan 3 temel unsur, son derece önemli bulunmaktadır.
Bunlar ilki; bireyin gelişiminde kalıtım ve çevrenin oynadığı roller, ikincisi gelişimde
durağanlık ve gelişme üçüncüsü ise; gelişimde süreklilik ve süreksizlik olarak ifade
edilmektedir.
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1.

Bireyin gelişiminde kalıtım ve çevrenin oynadığı roller

Kalıtım ve çevre konusu, gelişimin kalıtım ve çevreden etkilenme derecesiyle ilgilidir.
Kalıtım; bir organizmanın biyolojik mirasını, çevre ise organizmanın çevresel deneyimini ya
da başka bir ifade ile çevrenin organizmaya etkisi ifade edilmektedir.
2.

Durağanlık ve değişme

Gelişimde durağanlığın önemini vurgulayan pek çok gelişimci, durağanlığın kalıtımın
ve yaşamın erken dönemlerindeki deneyimin bir sonucu olduğunu öne sürmektedirler.
Değişimi vurgulayan gelişimciler ise daha sonraki deneyimlerin bireyde değişme
yaratabileceği yönünde fikir ileri sürmektedirler.
3.

Süreklilik ve süreksizlik

Gelişim bireyde iki farklı biçimde olabilir, birincisi birbirini izleyen birikimli bir
biçimde oluşu örnek vermek gerekirse meşe palamudu, meşe fidanı ve meşe ağacı gibi buna
süreklilik denmektedir. Benzer şekilde bebeğin ilk adımı, ilk kelimesi aylarca süren büyüme ve
alıştırmaların sonucudur.
Süreksizlik ise bir böceğin önce tırtıldan bir kozaya ondanda kelebek hâline gelişindeki
gibi farklı formlarda değişim ve gelişimi göstermektedir. Bebeklerde düşünce içerikleri buna
örnek gösterilebilir.
Yukarıda gelişimin başlığının içeriğinde verilen tüm bilgiler birbirleriyle korelasyonlu
ve etkileşimli bir biçimde bir gelişme ve değişme ajanı oluşturmaktadır. Bu noktada her bir
kavramı ve içeriğini tanımlamak kadar bu kavramların birbirini ve dolayısıyla bireyde
oluşturduğu değişimi tanımlayabilmek asıl amacı oluşturmaktadır.
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Uygulamalar
Yaşam boyu gelişim alanı oldukça fazla mesleğin ilgilendiği ve istihdam edildiği
mesleki alanlardan bir tanesidir. Bir ekip çalışması anlayışı ile her meslek elemanı, bireyin
sağlık ve refahını geliştirme amacı ile ekipte kendine yer bulmaktadır. Bu noktada şimdi gelişim
alanında aşağıda sıralanan bazı mesleklerin bu alanda nasıl bir işlevselliğe sahip olduğunu
araştırınız.
1)

Özel eğitim öğretmeni

2)

Okul öncesi anaokulu öğretmeni

3)

Eğitim psikoloğu

4)

Klinik psikolog

5)

Psikiyatrist

6)

Sosyal hizmet uzmanı

7)

Yeni doğan hemşiresi
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Uygulama Soruları
1)

Yaşam boyu bakış açısı nedir? Açıklayınız.

2)

Yaşam boyu gelişimin temelleri nedir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde insan gelişimine ilişkin yaşam boyu bakış açısı ve gelişimin doğası
üzerinde durulmuştur. Yaşam boyu bakış açısında, yaşam boyu bakışın önemi ve özellikleri
üzerinde durulmuş , gelişimin doğasında da biyolojik, bilişsel ve sosyo duygusal süreçler ile
gelişim dönemleri konusunda ayrıntılı bilgi aktarımı olmuştur.
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2. ÇOCUK GELİŞİM KURAMLARI I
(Psikoanalitik ve Bilişsel Kuramlar )
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çocuk gelişim kuramlarının tarihsel geçmişi, çocuk gelişim kuramları
içinde psikoanalitik kuramlar ile bilişsel kuramların çocuk gelişiminin temel sorunlarına ilişkin
geliştirdikleri bilgi ve deneyimler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce neden bu kadar çok çocuk gelişim kuramı vardır?

2)
Çocuk gelişiminde okuduğunuz psikoanalitik kuramlar ile bilişsel kuramların
her birinin aslında anlatmak istediği iki temel amacı bularak karşılaştırınız.
3)
Okuduğunuz her bir kuramdan sonra bu kuramlarla çocukluk arkadaşlarından
birini düşünerek, o arkadaşınızın sergilediği davranışla, okuduğunuz kuram arasında ilişkiler
kurmaya çalışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çocuk gelişim kuramlarının
Çocuk gelişim kuramları
tarihsel süreçleri ve
(psikoanalitik kuramlar ve psikoanalitik kuram ile
bilişsel kuramlar )
bilişsel kuramların bilgi ve
deneyimler.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler, örnekler, sorular
ve analizler ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Bağlam



Bilgi işleme



Bilişsel gelişim kuramı



Çocuk gelişimi



Davranışçılık



Ekonolojik sistemler kuramı



Etoloji



Kuram



Olgunlaşma



Psikoanalitik bakış açısı



Psikoseksüel kuram



Bilişsel kuramlar



Sürekli gelişim
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Giriş
İnsanlık tarihi içinde, çocuğun tarihinin incelenmeside çok daha yeni sayılabilir, yazılı
kaynaklar çocukluğun ayrı bir dönem olarak algılanması ve değerlendirmesinin 1700’lü
yıllardan sonra oluştuğunu ifade etmektedirler.
Çocukluğun olmasa bile çocukların yazılı tarihlerini değerlendirmek, çocuğu ve
çocukluğu anlamak açısından çok değerli bir yol gösterici olacaktır.
Bu bölümde önce çocuk gelişim kuramlarının tarihsel temelleri üzerinde durulacaktır.
Bu süreç Orta Çağ döneminden başlayarak, Aydınlanma süreci, çocuk alanında ilk bilimsel
deneyimler ve çağdaş çocuk gelişim kuramları olarak devam edecektir.
Bu ünitede çağdaş çocuk gelişim kuramları olarak psikoanalitik kuramlar ve bu kuramın
ekol isimlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve bunun çocuk gelişim alanına katkıları ile bilişsel
kuramlar, bu kuramın ekol isimleri ve bu kuramın çocuk gelişim alanına katkıları üzerinde
durulacaktır.
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2.1. Çocuk Gelişim Kuramlarının Tarihsel Temelleri
Günümüzde hâlihazırda yararlanılan çocuk gelişim kuramlarının tarihsel temellerine
bakıldığında, çocuklar hakkındaki felsefi düşünme biçimleri ile bilimsel ilerlemlerin ve yerel
kültürel değerlerin yüzyıllar süren etkilerinin sonucu olduğu söylenebilir. Günümüz çocuk ve
çocukluğa yaklaşımı anlayabilmek için insanlık tarihindeki bu özel sürecin izlerini, etkilerini
bilmek, anlamak, yorumlamak gerekmektedir. Bunların pek çoğu çocuklar hakkında bilimsel
çocuk çalışmalarından önce de var olan fakat çağdaş kuram ve araştırmalarda hâlâ etkileri, izleri
gözlenebilen izler, anılar ve görüşlerdir.
Tarihsel süreç içinde bulunan kaynaklar ve materyal, Orta Çağ öncesinde çocuğa ve
özellikle çocukluğa ikişkin ayrıca üretilmiş, belirgin kaynakların çok olmadığı ya da
bulunamadığını göstermektedir.

2.1.1. Orta Çağ Dönemi
Elde edilen, bulunmuş el sanatı eserleri, elle yapılmış eşyelar ve el yazıları çocukluğu
özellikle Orta Çağ Avrupası’nda, altıncı yüzyıl ile onbeşinci yüzyıl arasındaki zaman diliminde
yaşamın ayrı bir dönemi olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Orta Çağ ressamları çocukları
sık sık rahat giysiler içinde oyun oynarlarken ve büyüklerine saygı gösterirken resmetmişlerdir.
O dönemki yazılı kaynaklar küçük çocukları diğer insanlardan farklı olduğunu ortaya koyan
cümleler taşıdığı ifade edilmektedir.
Çocuk ve çocukluk tarihi içindeki en önemli ilk gelişmelerin 14. yüzyılda, çocuk
bakımının sağlığı, beslenmeyi, giyinmeyi ve oyunları içeren birçok yönüne ilişkin tavsiyelerde
bulunan el kitaplarının yayınlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu dönemde oluşturulan
yasalarda çocukları onlara kötü davranabilecek kişilerden korunması gereği üzerinde
duruluyordu.
Fakat yine aynı Orta Çağ zihniyetinde Avrupa’da bazı yazı ve yayınlarda çocukların,
şeytanın eline düşmüş ve arındırılması gereken ya da bazen masum ve meleklere yakın biçimde
tasfir eden çelişkili anlam yüklemelerinin de var olduğu pek çok literatürde yer almaktadır. Bu
nedenle 1600’lü yıllarda “çocukların kötü, inatçı ve uğraşılması gerekenler” gibi algılanması
çocuklara çok uzun zaman pek çok cografyada eziyetler yapılması, şiddet uygulanmasına neden
oluşturdu.
Orta Çağ’dan itibaren çocukların var olma süreçlerine her iki yaklaşımda aslında
dünyanın farklı bölgelerinde farklı inaç ve kültürlerde hâlâ kendine yer bulmaktadır.

2.1.2. Aydınlanma Süreci
On yedinci yüzyılda Aydınlanma, insan onuru ve saygı ideallerini vurgulayan yeni
felsefeleri de beraberinde getirmiştir. Bu dönemde tüm insanın anlamındaki farklışma çocuğun
anlaşılmasında da daha insancıl bir hâle gelmiştir.
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Bu dönem içindeki önemli bilim ve düşünce insanlarının bakış açıları ve görüşleri
günümüz çocuk algısının oluşmasında son derece önemli köşe başlarını oluşturmuştur. Bu
düşünce ve biliim insanlarından bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
John locke
Bir ingiliz filozofu olan john locke’un yaklaşımları yirminci yüzyıl çocuk anlaşının
başlangıcını oluşturduğu ifade edilir. Lock çocuğu bir “boş ayna” olarak tasfir etmektedir.
Lock’a göre çocuklar tamamen birer hiç olarak doğarlar, karakterleri tamamen davranış ve
deneyimlerle, etkiler sonucunda şekillenir. Bu aktarım o zamandan bu zamana kadar ana
babaların çocuklarını dikkatli yönlendirmeler, olumlu bir örnek oluşturma ve iyi davranışlar
için yönlendirmeleriyle çocuk yetiştirme yöntemlerine çok önemli bir ışık tutmuştur.
Lock’un felsefesi çocuklara karşı şiddet kullanımında bağışlama ve sevecenliğe doğru
bir değişimin yolunu açmıştır. Bu kendi başına çocuğa yönelik anlayış oluşturmada bir milat
olmuştur.
Lock’un düşünceleri dikkatle incelendiğinde bir bölüm önceki konularımızdan biri olan
gelişimin sürekliliği vurgulamakta, böylece boş bir levha olarak görülen çocuğa yönelik çocuğu
şekillendirmede çevrenin gücünün desteklenmesi ön plana çıkmaktadır.
Ancal lock’un çocukların kendi yaşantılarında söz sahibi olmadıkları, bu boş levhanın
sürekli başkaları tarafından doldurulduğu tezi, günümüzde artık kabul edilmemektedir.
Günümüz çağdaş kuramcıları çocukları dünyalarına anlam veren ve kendi gelişimlerine ciddi
anlamda katkıda bulunan aktif, amaçlı birer birey olarak görmekte, algılamaktadır.
Jean jacques Rousseau
Ünlü fransız filozof 1712 – 1778 yılları arasında yaşamış ve öncü – yeni bir çocukluk
bakış açısı ileri sürmüştür.
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Rousseau’ ya göre çocuklar yetişkinlerin verdiği eğitimle doldurulan boş levhalardan
çok, doğal olarak doğru ve yanlış anlayışıyla donanmış, doğuştan düzgün bir büyüme planına
sahip soylu vahşilerdir. Bu anlayışın bir önceki Lock’un anlayışının nerdeyse tam tersi
özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Rousseau bununla da kalmayıp çocukların kendine
özgü ahlak vre düşünce anlayışlarının kendilerine özgü duygularının yetişkinlerin verdiği
eğitimle ancak zarar görebileceğini söylemektedir.
Rousseau’nun felsefesi iki etkili kavram içermektedir. Birincisi, “evre” kavramıdır.
İkincisi ise olgunlaşmadır. Bu kavramlardan yola çıkarak da gelişimi; doğa tarfından planlanan
süreksiz, evreli bir süreç olarak görmüştür.

2.1.3. Çocuk Alanında İlk Bilimsel Başlangıçlar
Çocuk gelişim kuramlarına kronolojik olarak bakıldığında Rousse’dan sonraki en
önemli gelişmelerden birisinin bebek biyoğrafilerine yönelik yapılan çalışmalar oldumuştur.
Bu konuda Alman biyolog William Preyer (1882- 1888) çocuk davranışlarına ilişkin ilk
kayıtları tutan kişi olarak bilinmektedir. Preyer sadece gözlem yapmakla kalmamış, kendi
notlarının doğruluğunu başka bir gözlemcinin notlarıyla karşılaştırarak kontrol etme noktasında
standartlar geliştirmiştir. Bu standartlar neredeyse, bugün aynı konuda gözlem yapılırken
kullanılan standartların aynılarından oluşmaktadır.
Biyografi çalışmaları sayesinde çocuklarla bilimsel araştırmaların önü açılmış, yeni
bilimsel araştırmalar için çocuk alanı gözle görülür bir alan olarak tanımlanmıştır.
Yirminci yüzyılın başlarında önemli bir Amerikan psikoloğu olarak gösterilen
G.Stanley Hall, (1844-1924) çocuk çalışmalarının öncüsü olarak görülmektedir. Hall, çocuk
gelişimini bir tür olgunlaşma süreci olarak tanımlamıştır. Sonraki yıllarda Hall’ın öğrencisi olan
ve bu alanda önemli kuramcılardan olan Gessel (1880-1961) kitaplarında özellikle anne –
babaların çocuk gelişimi konusunda bilgilendirilmeleri üzerinde odaklanmıştır.
Amerikada bu gelişmeler sürürken aynı yıllarda Fransa’da Alfred Binet de zekâ üzerine
çalışmalar yapmıştır. Binet o yıllarda zekâyı, iyi yargılama, planlama ve eleştirel düşünme
olarak tanımlamaktaydı.
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James Mark Baldwin

Çocuk gelişim literatürü, ilk gelişim kuramcısı olarak James Mark Baldwin’i (18611934) göstermektedir. Baldwin bugün de çocuk gelişimin en başta üzerinde durduğu “çevre ve
kalıtım üzerinde durmuştur. Baldwin, çoğu insani özelliğin “iki nedenin birlikte etkileşiminden
oluştuğunu” savunmuştur.
Baldwinin kuramının bundan sonra aktarılacak kuramların pek çoğunun başlangıç
noktasını oluşturduğunu söylemek, çok abartı olmayacaktır.

2.1.4. Çağdaş Çocuk Gelişim Kuramları
Yirminci yüzyılın ortalarında çocuk gelişim alanı gittikçe uzmanlaşmaya doğru giderek,
önemli ve özel bir bilimsel disiplin alanı olmuştur. Bilimsel çocuk çalışmalarına yönelik
araştırma merkezleri kurulmuştur. Her merkez çocuk gelişimi ile ilgili özel ve anlamlı
katkılarda bulunarak bu disiplinin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Bu katkı doğal olarak
kuramsal birikimin genişlemesinede yol açmıştır.

2.1.4.1. Psikanalitik Bakış Açısı
Sanayileşmeyle birlikte yeni dünya düzeninin kurulması ve geniş halk kitlelerinin bir
arada yaşamaya başlamasınında etkisiyle 19. yüzyıldan itibaren insanların merakları ve
sorgulama biçimleri bile farklılaşmaya başlamıştır. Örneğin yazılı literatür 1930’lardan itibaren
ana babaların çocukların psikolojik sorunlarıyla daha fazla başa çıkabilmek için profesyonel
yardım almaya yöneldiklerini yazmaktadır.
Tarihsel süreç içinde çok daha önceleri sorulan ;
-

Çocuklar neye benzer sorusu yerini,

-

Çocuklar nasıl ve neden sorunlu bir durum oluşturmaktadır?
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Sorusuna bırakmış ve bu zamanlardan itibaren psikiyatristler, psikologlar ve sosyal
hizmet uzmanları (sosyal çalışmacılar) bu sorunun hem yanıtını hemde tedavisini arar
olmuşlardır.
Bu dönem içinde çok ön plana çıkan psikanalist bakış açısı iki önemli savunucusu ile
günümüzde de etkisini koruyan bir yaklaşım oluşturmuştur. Bu eğilimin en önemli iki kişisi ise
Siğmund Freud ve Erik Erikson olmuştur.
Sığmund Freud
Duygusal sorunları olan yetişkinleri, çocukluklarında yaşadıkları zorlu yaşam olayları
hakkında “serbest çağrışım” yöntemiyle konuşturarak tedavi etmeye çalışan Viyanalı bir
hrekim olan Freud, 1856 – 1939 yılları arasında yaşamıştır.

Freud psikoseksüel kuram olarak geliştirdiği kuramda, anılar üzerinde çalışarak,
ebeveynlerin çocuklarının ilk yıllarında cinsel ve saldırgan dürtülerini düzenleme biçimlerinin,
sağlıklı kişilik gelişimi için önemi üzerinde durmaktadır. Freud’un kuramında kişiliğin üç
bölümü bulunmaktadır. Bu bölümler, id, ego ve süper ego olarak adlandırılmaktadır.
İd; zihnin en geniş kısmını ve temel biyolojik gereksinimleri ve arzuların kaynağını
oluşturmaktadır.
Ego; bebekliğin erken dönemlerinden itibaren idin etkilerini yönetmek, yönlendirmek,
böylece kabul edilebilir şekilde doyum sağlamasını /boşaltılmasını sağlar.
Süper ego; 3-6 yaşları arasında, çocukların toplumun değerlerine uymaları için ısrar
eden ana babaların yönlendirmeleriyle oluşur. Toplumsal vicdan olarak da tanımlanan süper
ego, bireyin toplumsal norm ve değerlerleri ile egosu arasında yaşam boyu önemli bir süreci,
çatışmayı yaşatacaktır.
Freud’un kuramında ki en önemli noktalardan bir diğeri ise çocuğun gelişiminde çok
önemli olduğunu savunduğu psikoseksüel evrelerdir.
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Psikoseksüel evreler beş grupta ele alınırlar, bunlar; oral, anal, fallik, gizli ve genital
dönemlerdir.
Oral dönem / evre
Doğumdan bir yaş aralığına kadar, ego, bebeğin emme etkinliklerini memeye ya da
biberona yönlendirir. Bebek oral gereksinimini karşılamadığında farklı cisimleri ağzına alarak
başparmağı gibi doyum almaya çalışır, bu dönemden itibaren bebek aşırı yemek yeme
alışkanlıkları geliştirebilir.
Anal dönem / evre
Bir ile üç yaş arasında, bebeklerin yeni yürümeye başladığı dönemden okul öncesi
döneme kadar, idrar ve dışkılarını tutup-bırakmaktan haz aldıkları dönemdir. Bu dönemde
tuvalet eğitimi son derece önemli bir aşamadır. Çocuk hazır olmadan tuvalet eğitimine
zorlandığında aşırı düzenlik, temizlik ya da dağınıklık kendini gösterebilir.
Fallik dönem
Üç ile altı yaş arasında, okul öncesi dönemdeki çocuklar genital uyarımlarından haz
alamaya başladıkça, Freud’un erkek çocuklar için Oedipus, kız çocuklar için Elektra olarak
adlandırdığı kompleksin orta çıktığı döneme verilen addır. Çocuklar karşı cinsten ana
babalarına ilgi duymaya başlarlar kendi hemcinslerine de düşmanlık hissedebilirler.
Çocuklar bu dönem içindeki bu uyaranlardan korunmak için yani cezalandırılma ya da
ana babalarının sevgisini kaybetmekten kaçınmak için bu taleplerini bastırırlar ve aynı cinsten
oldukları anne babalarının özellik ve değerlerini benimseyerek ilk kez süperegolarını
oluşturmaya başlarlar.
Gizil dönem
Altı ile onbir yaşları arası cinsel dürtülerin söndüğü ancak süper egonun daha da geliştiği
dönem olarak adlandırılır. Çocukların daha fazla sosyalleşme eğiliminde olduğu bir dönemdir.
Genital dönem
Ergenlik dönemine denk gelen bir dönemdir, eğer daha önceki evrelerde gelişim
başarıyla tamamlanmışsa bu dönemle birlikte kişi gittikçe cinsel olgunluğa, evlilğe ve çocuk
sahibi olmaya yönelebilir.
Freud’un kuramı, çocukluk için erken dönemden anaba-çocuk ilişkisinin gelişim
üzerindeki etkisinin ele alan ilk ve en önemli kuramdır. Ancak içinde bulunduğu dönemden
bugüne kadar pek çok eleştiri almış bir kuram olduğunu da ifade etmekte yarar vardır.
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Eric Erikson
20. yüzyılın en önemli kuramcılarından biri olşarak kabul edilen Erikson, 1902 ile 1984
yılları arasında yaşamıştır.

Erikson psikososyal kuramında, gelişimi sekiz bölümde ele almaktadır. Bu
dönemlerden ilk beş evresi Freud’un evreleriyle paralellik gösterse de son üç evre yetişkin
yaşlara ilişkin evrelerden oluşur. Ayrıca Freud’dan farklı olarak, normal gelişimin her kültürün
yaşam koşullarıyla ilişkili olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Eriksona’a göre,
gelişimsel değişim tüm yaşam boyunca devam eder. Bu görüşte Freud’un görüşünden farklı bir
görüş olarak dikkat çekmektedir.
Erikson psikososyal kuramında, gelişim yaşamımız boyunca sekiz dönemde ortaya
çıkar. Her dönemde o döneme özgü gelişimsel bir görev, bireyi sağaltması gereken bir kriz
durumuyla karşı karşıya getirir. Kişi bu krizleri ne kadar başarılı bir biçimde çözerse o kadar
sağlıklı bir gelişim gösterecektir.
Güvene karşı güvensizlik
İlk psikososyal dönemidir. Bebeklikte güven ve dünyanın yaşanılası bir yer olduğu
beklentisinin yaşamın ilk yılında deneyimlendiği bir dönemdir.
Özerkliğe karşı utanç
İkinci gelişim dönemi olarak görülür. Bebekliğin sonu ile okul öncesi dönemin başı
olarak görülen dönemi kapsar bu dönemde de güven çok önemlidir, bağımsızlık ve özerk
duygular göstererek kendilerini ve iradelerini ortaya koyarlar. Eğer bebekler özellikle yeni
yürüme dönemlerinde çok fazla engellenir ve cezalandırılırlarsa bu onlar için kuşku ve utanç
olacaktır.
Girişimciliğe karşı suçluluk
Üçüncü gelişim evresi olarak tanımlanır, okul öncesi süreci kapsar, çocukların sosyal
dünyaları genişledikçe, aktif, sorumlu ve amaca yönelik davranmayı gerektiren noktalarda
çocukta çok kaygı oluşmuşsa çocuk bu süreçten suçluluk duyacaktır.
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Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu
Bu dördüncü evre ilkokul yıllarını kapsar, çocuklar bu dönemlerinde bilgilerini ve
zihinsel becerileri üzerinde gelişim sağlanmaya çalışılmalıdır. Çok dikkatli çok dengeli
olunması gereken bir aşamadır. Çocuk bu dönemde olumsuz sonuçlar alırsa çocukta aşağılık
duygusu yani yetersizlik ve dağınıklık, verimsizlik başlayabilir.
Kimlik benimsemeye karşı rol karmaşası
Beşinci gelişim dönemi, ergenlik dönemine denk gelen bir dönem olarak tanımlar
Erikson. Ergenler sağlıklı bir biçimde rollerini keşfeder ve yaşamda izleyecekleri olumlu bir
yön belirleyebilirse, bu yön kimliklerine de yansıyacaktır. Bu olmadığı taktirde kimlik bunalımı
kaçınılmazdır.
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık ;
Bireyin ilk yetişkinlik dönemine denk gelir bu dönemde bireylerin gelişimsel görevleri,
yakın ilişkikler kurmaya odaklıdır. Eğer genç yetişkinler, sağlıklı arkadaşlıklar ve yakın bir
ilişki kurabilirse dönem başarılı tamamlanacaktır. Yoksa kendilerini yalıtılmış, dışarda kalmış
olarak hissedeceklerdir.
Üretkenliğe karşı durgunluk ;
Yedinci gelişim dönemi, orta yaş olarakda bilinen döneme denk gelir, üretkenlik, kişinin
kendinden sonrakilere yararlı bir şeyler geliştirme duygulanımıdır. Tersi ise kişinin kendini
verimsiz hissetmesine neden olur.
Bütünlüğe karşı umutsuzluk ;
Erikson’un son gelişim evresidir, bu dönem, bireylerin ileri yetişkinlik dönemlerine
denk gelir. Birey geçmişi ile bir hesaplaşma içindedir, bu hesaplaşma kendisine iyi şeyleri
hatırlatıyorsa benlik bütünlüğü korunacaktır, aksi takdirde üzüntü ve umutsuzluğu
oluşturacaktır.

2.1.4.2. Bilişsel Kuramlar
Bir önceki bölümde psikoanalitik kuramlarda, bilinç dışı süreçler üzerinde odaklanıp,
dünyaya yeni gelmiş bebeğin bilinç dışı süreçlerini anlama çabası içinde olunmuştu, bilişsel
kuramlar ise, bilinçli düşüncenin gelişiminin kuramsal temellerini ortaya koyar.
İlgili literatür incelendiğinde üç önemli bilişsel kuramın varlığı saptanacaktır. Bunlar
Piaget’in bilişsel gelişim kuramı, Vygotsky’nin sosyokültürel bilişsel kuramı ve bilgi işleme
kuramıdır. Aşağıda bu kuramların detayları verilmiştir.
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Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı

Piaget (1896 – 1980) çocukların aktif olarak yaşamı anlamaya ve sonrasında da
anlamlandırmaya çalışırken bilişsel gelişimin dört döneminden geçeceğini ifade eder. Piaget
bu dönemlerin gelişiminde yaşa bağımlı olarak yaşamı anlamanın farklı yol ve biçimlerinden
bahseder .
Piaget’in bilişsel gelişim kuramının evreleri aşağıda sıralanmıştır.
Duyu motor dönemi
Doğumdan başlayıp iki yaşına kadar süren bir dönemi ifade etmektedir. Bu dönemde
bebek işitme, duyma gibi duyusal deneyimlerini fiziksel ve motor eylemlerle koordine ederek
dünyayı tanımaya, anlamaya çalışır.
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Tablo 1: Piaget gelişim kuramı evreleri ve işlevleri

İşlem öncesi dönem
Piaget bu dönemi iki , yedi yaş arası dönem olarak tanımlar. Çocuk bu aşamada yaşamı
kelimeler ve şekiller ve imgelerle ifade etmeye çalışır.
Somut işlemler dönemi
Yedi yaşından 11 yaşına kadar sürer, bu dönemde çocuklar nesneler le işlem
yapabilirler, bazı durumlarda mantıksal olarak akıl yürütebilirler.
Soyut işlemler dönemi
Piaget in bilişsel gelişim kuramlarının sonuncusudur. Piaget bu dönemin 11- 15 yaşları
arasında görülebileceğini ancak etkisinin tüm yetişkinlik dönemi boyunca devam edebileceğini
ifade etmiştir. Bu dönemde ergenler ideal koşulların hayallerini kurarken, çoğu zamanda kendi
gerçeklikleriyle örneğin ailesi ve çevresi gibi bu ideal arasındaki durumu karşılaştırırlar.
Geleceği düşünmekten hoşlanırlarken, disiplinli problem çözme becerisi kazanabilirler.
Psiget’in kuramı günümüzde de çok yaygın değerlendirmeler, olumlu-olumsuz
eleştirilere uğramaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri de aşağıda akatarılacak olan
Vygotsk’nin sosyokültürel bilişsel kuramıdır.
Vygotsky’nin Sosyokültürel Bilişsel Kuramı
Lev Vygotsky 1896 – 1934 yılları arasında yaşamış Rus bir bilim insanıdır.
Vygotsky’nin çocukların aktif bir biçimde bilgilerini yapılandırdığını savunmaktadır. Ona göre
kültürün ve sosyal etkileşimlerin bilişsel gelişime etkisi büyüktür. O nedenle kuramı sosyo
kültürel bilişsel kuram olarak isimlendirilmektedir.
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Vygotsky’e göre bilişsel gelişim, dil, matematik sistemler ve bellek bir kültürün içindeki
sembollerle gerçekleştirilmektedir. Örneğin sayma işlemi bir kültürde boncuklarla diğer bir
kültürde ise bilgisayar aracılığıyla gerçekleşebilir.

Çocuklar toplumsal etkileşimleri sayesinde, kendilerinin işine yarayacak aletleri ve
işlevleleri yapmayı öğrenirler, bu durum aynı zamanda onu o kültürün içinde var eden bir
süreçtir.
Bilgi İşleme Kuramı
Bilgi işleme kuramına göre bireyler bilgiyi her zaman kullanma eğilimindedirler. Bilgi
işleme kuramı, gelişimi dönemler hâlinde tanımlamaz. Bireyler bilgiyi kullanabilmek için
aşamalı bir donanım geliştirerek gittikçe daha komplike bilgi ve becerileri kullanma olanağına
sahip olurlar.
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Uygulamalar
1)
Araştırdığınızda farklı isim ve öykülerde çevrilmiş, çocukluk çağını konu edinen
psikolojik içerikli filmler bulabilirsiniz. Aynı eğitimi aldığınız arkadaşlarınızla bu filmlerin bir
listesini yapınız.
2)
tartışınız.

Olabildiğince o listeden filmler izleyerek birbirinizle içerik ve analiz noktasında
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Uygulama Soruları
1)

Çocuk gelişim kuramlarının tarihsel temelleri kaç grupta incelenir?

2)

Çağdaş çocuk gelişim kuramları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocuk gelişim kuramlarının tarihsel geçmişini, çocuk gelişim kuramları
içinde psikoanalitik kuramlar ile bilişsel kuramların çocuk gelişiminin temel sorunlarına ilişkin
geliştirdikleri bilgi ve deneyimler öğrenilmiştir.
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3. ÇOCUK GELİŞİM KURAMLARI II
(Davranışsal Kuramlar, Etolojik Kuramlar, Ekolojik Kuramlar)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çocuk gelişiminde yer alan kuramlardan davranışsal kuramlar, etolojik
kuramlar, ekolojik kuramlar ve çocuk gelişiminde aktarılan tüm kuramların bir karşılaştırılması
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerin neler olduğunu düşünüyorsunuz?

2)

İnsanın diğer canlılara benzer özelliklerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz

3)
Yaşamdaki her şeyin bir biçimde birbiriyle ilişkili olduğunu düşünüyor
rmusunuz? Nasıl?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çocuk Gelişiminde
Davranışsal, Etolojik
ve Ekolojik Kuramlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çocuk gelişiminde yer alan
kuramlardan davranışsal kuramlar, Metinler, durum örnekleri,
etolojik kuramlar, ekolojik
yaşantı örnekleri ve
kuramlar öğrenilecetir.
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
Çocuk gelişiminde aktarılan tüm
anlaşılması sağlanacaktır.
kuramların bir karşılaştırılması
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Bağlam



Bilgi işleme



Bilişsel gelişim kuramı



Çocuk gelişimi



Davranışçılık



Ekonolojik sistemler kuramı



Etoloji



Kuram



Olgunlaşma



Psikoanalitik bakış açısı



Psikoseksüel kuram



Bilişsel kuramlar



Sürekli gelişim
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Giriş
İnsanı anlama tarihinin aslında çocuğu anlama tarihiyle başladığını söylersek çok
yanılmış olmayız.
Yüzyıllardır yaşamda kalabilmek için çok büyük mücadelerler veren insan, çevre ile
verdiği mücadeleyi kazanmış ve hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak sonrasında çevre ile
verdiği yaşamda kalma mücadelesinden daha büyük bir mücadele onu beklemekte olduğunu
farketmiştir. “Ben kimim, neyim ben?” sorularıyla yaklaşık 500 yıldır tüm var olma mücadelesi
içinde daha fazla uğraşan insan, çevreye verdiği varolma mücadesinden daha zorlu bir
mücadeleyi kendisini tanımak için vermiştir.
Bu bölümde bir önceki ünitede başladığımız çocuk gelişim dönemine uışık tutan
kuramları tanıtmaya, açıklamaya, her kuramın çocuğu, dolayısıyla insan anlama çabasındaki
bilgileri öğrenmeye devam edeceğiz.
Bu bölümde önce davranışçı kuramlar ve bu kuramın ekol olmuş temsilcileri, sonrasında
etolojik kuram ve kolojik kuram üzerinde durulacaktır.
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3.1. Davranışsal Kuramlar
Davranışçılık kuramları aslında Watson ve Rus Fizyolog Ivan Pavlova’un hayvanlarda
öğrenme davranışlarına kadar yansımaktadır.
Ivan Pavlo ve Klasik koşullanma
Çokça bilindiği gibi Pavlov köpeklerin yemek verildiğinde refleks olarak salya
salgıladıkları orarya koymuştur. Daha sonra zil sesini verilen yemekle eşleştirerek köpeklerin
yemek verilmedende zil sesiyle salgı bıraktıklarını tesbit etmiş buna da “klasik koşullana “ adını
vermiştir.
Watson ve Küçük Albert Deneyi
Klasik koşullanmanın çocukların davranışlarındaki etkisini incelemiştir. Watson’un
yaptığı deneylerde hâlen çokça tartışılmaktadır. Dikkate alınması gerekecek sayıda bilim
adamı, çocukların bu deneylerde kullanılmalarının etik prensiplere uygun olmadığı üzerinde
neredeyse hem fikirdirler.
Tüm bunlarla birlikte , Watson’ın yaptığı deney göstermiştir ki, yetişkinlerin çocukların
davranışlarını uyaran-tepki bağlantısını dikkatle kontrol ederek hareket etmeleri çocuk gelişimi
açısından çok önemlidir.
Skiner’ın Operant Şartlanması
Bir davranışın sonuçları, o davranışın yeniden ortaya çıkma olasılığını belirler. Bir
davranışın arkasından ödüllendirici bir uyaran gelirse o davranışın tekrarlanma olasılığı
artacağı gibi, bir davranış sonrasında bir cezalandırma söz konusu ise, o davranışın tekrarlanma
olasılığı daha zayıftır.
Skiner’e göre ödüller ve cezalar davranışı, davranışların yönü ve içeriği ise gelişimi
biçimlendirmektedir. Ona göre gelişimin ana kavramı, düşünceler ve duygular değil,
davranıştır.

43

Operant şarlanma, gelişimin ödül ve cezaların ortaya çıkardığı davranışsal değişim
örüntülerini açıklar.
Bandura’nın Bilişsel Gelişim Kuramı
Sosyal bilişsel kurama göre davranış, çevre ve biliş gelişimin anahtar kavramlarıdır.
Amerikalı olan Psikolog Albert Bandura sosyal bilişsel kuramı oluşturan bilim insanıdır.
Bandura bilişsel süreçlerin çevreyle ve davranışla önemli bağlantıları olduğunu ifade
etmektedir. Bu kurama ve bu kuramcılara göre insanlar, başkalarını gözleyerek oldukça geniş
bir yelpazede davranışlar, düşünceler ve duygular kazanmakta ve bu gözlemleri yaşam boyu
gelişimin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Bilmek gerekir ki, çocuklarla ilgili uygulamalarda başlıca etkiyi davranışçılık ve sosyal
öğrenme kuramları gerçekleştirmişlerdir

3.2. Etolojik Kuram
Etoloji, kavramsal olarak davranışın uyumlayıcı ya da yaşamda kalmayı sağlamadaki
önemi ve evrimsel tarihi ile ilgilenmektedir. Bu kurama göre davranışlar, biyolojiden kuvvetli
bir biçimde etkilenmişlerdir.
John Bowlby, etolojik kuramı insan davranışına uyarlamaya çalışmıştır. Ona göre
yaşamın ilk yıllarından itibaren insanın bir yakınına (anne gibi) bağlanmasının çok önemli
sonuçları vardır. Bu bağlanma olumlu ve güvenli ise kişi muhtemelen çocukluk ve
erişkinliğinde olumlu bir gelişim gösterecektir. Eger bu bağlanma olumsuz ise bu gelişimde
güvensiz ve olumsuz pek çok yaşantıyı beraberinde getirecektir.
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John Bowlby
Etolojik kuramın yakınlık ve bağlanma duygusuna ilişkin geliştirdiği kavramlar
günümüzde de oldukça yaygın bir tartışma konusu olduğu görülmektedir. Gelecektede daha
çok değerlendirmeye açık bir konu olacağı açıktır.

3.3. Ekolojik Kuram
Urie Bronfenbrenger , ekolojik kuram savunucusu olarak son 30 yıl içinde isminden en
çok bahsedilen kuramcılardan birisi olmuştur.
Ekolojik sistemler kuramı çocuğun gelişiminin çok katmanlı bir çevre tarafından
etkilenen karmaşık bir ilişkiler sistemi içinde gerçekleştiğini kabul etmektedir. Bu yaklaşım
içinde çevre, çocuğun günlük yaşamını çevreleyen ev, okul ve mahalleyi içine alır ancak
bunlardan da geniş bir biçimde tasarlanmıştır.

Ekolojik kuram beş çevresel sistemden bahseder, bunlar mikrosistem, mezo sistem,
egzo sistem, makrosistem ve kronosistem olarak tanımlanmaktadır. Aşağıda bunların içerikleri
üzerinde durulmaktadır.
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Mikrosistem
Bireyin içinde yaşadığı ortamdır. Bu ortam kişinin ailesi, arkadaşları, okulu, mahallesi
gibi bağlamları kapsamaktadır.
Çocuklar bu ortamlardaki deneyimlerin edilgen bir alıcısı olmaktan çok, o ortamlara
müdehalede eden aktif aktörler olarak görülür. Bu ortam içindeki öğretmenleri, annesi, kız
kardeşi , dedesi, amcası çocuğun sisteminin önemli aktörleridir.
Mezosistem
Mezosistem birden çok mikro sistemi içine alır, bu nedenle mezosistem mikrosistemler
arasındajki ilişkileri veya bağlam arasındaki bağlantıları, iletileri içerir. Mahalledeki bir
arkadaşı ve okuladaki öğretmeni ile diyaloğu, deneyimleri örnek verilebilir. Bu aşamada
mahalledeki arkadaşı ile anlaşamayan çocuğun bunu öğretmeniyle konuşması ve öğretmeni
aracılığıyla bunu çözmesi verilebilir.
Aile – mahalle bağlantıları ekonomik yönden dezavantajlı çocuklar için özellikle
önemlidir. Bu açıdan bakıldığında sistemlerin eksikliğini gidermede bir diğer sistemin
potansiyeli eksik sistemin handikaplarını karşılaması açısından özellikle önemlidir.
Ekzosistem
Bu düzey çocukları içermeyen ancak çocuğun içinde bulunduğu ortamı etkileyen sosyal
ortamlardır. Kişinin aktif rolünün olmadığı bir sosyal ortamla kişinin yakın bağlamı arasındaki
etkileşim ve ilişkilerden oluşur.
Örneğin evde bir kocanın ve cocuğun yaşantıları yani ev hâli annenin iş yaşantısı
nedeniyle çok olumsuz etkilenebilir. Anne iş yaşantısının gerekliliklerini yerine getirirken, iş
yaşantısının seyahat ve benzeri sorumlulukları evde kocasıyla ilişkisinin bozulmasına neden
olabileceği gibi, çocuğuyla da etkileşimini bozabilir, aslında sorun artrık tüm aile ve aile içi
roller ve ilişkilerdir.
Makrosistem
Bronfenbrenner’ın modelindeki en dış düzey olan makrosistem kültürel değerleri,
gelenekleri ve kaynakları kapsamaktadır. Bu modelde çocukların gereksinimlerine verdiği
öncelik çevrenin daha içerideki düzeylerinde aldıkları desteği etkilemektedir.
Çevre çocukları tek bir şekilde etkileyen, durağan bir güç değildir. Tam aksine sürekli
bir değişim söz konusudur. Çocuk için yeni bir kardeşin aileye katılımı, okula başlama,
oturdukları evden taşınma, yeni bir mahalleye geçme, aileden birinin kaybı ya da boşanma gibi
etkisi yüksek yaşam olayları çocukla çevresi arasındaki var olan ilişkiyi, yapıyı, her şeyi
değiştirir, farklılaştırır.
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Kronosistem
Bronfenbrenner’ın modelinde çevrenin değişim unsurlarının yaşandığı zamansal boyut
kronosistem olarak adlandırılmiştır. Bilindiği gibi “ krono” dilimizdeki zamana denk gelen bir
sözcüktür. Bu içeriğiyle kronosistem zamansal süreçte koşulların, yaşam geçişlerine ve çevresel
olaylara nasıl bir etkileşim oluşturduğu ile ilgilidir.
Bu noktada çok verilen bir örnek vardır, ailede boşanma bir geçiştir, klinisyenler ve
bilim insanları boşanma sonrasındaki ilk yıl içinde boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz
etkilerinin en üst noktaya çıktığını, iki yıl içinde ise ilişkilerin daha durağanlaştığı ifade
etmektedirler.
Grafik 1 : Bronfenbrenner’ın ekolojik kuramı

Yukarıda verilen grafikte Bronfenbrenner’ın modelindeki her aşama ve aşamaların
geçişleri ve etkileşimleri görülmektedir.

3.4. Dinamik Sistemler Bakışı
Günümüzde çocuk gelişiminde yeni bakış açıları oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi de
dinamik sistemler bakış açısı olarak isimlendirilmektedir. Bu görüşe göre çocuğun biyolojik,
fiziksel, sosyal ve psikolojik dünyası yeni becerilerin edinilmesinde yönlendirici olan bütüncül
bir sistem oluşturur. Herhangi bir noktasındaki değişim tüm sistemi etkileyecektir.
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Dinamik sistemler yaklaşımının kuramcıları, çocukların davranışlarını geçiş
sürecindeyken çalışarak, nasıl yeni bir örgütleme düzeylerine ulaştıklarını merak etmekte,
bunun yanıtını bulmaya çalışmaktadırlar. Bu yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilen
araştırmaların ortaya koyduğu bilgi, değişimi anlamak için tüm girdileri kapsayan bir bakış
açısına yaklaşılması öngörülmektedir.

3.5. Eklektik Kuramsal Yönelim
İki ünitede aktrarılan kuramların hiçbiri bireyin, çocuğun yaşam boyu gelişim sürecini,
bu süreci oluşturan herbir faktör ve bu faktörlerin etkileşimlerinin nasıl olduğunu tam anlamıyla
açıklayamamaktadır. Bu nedenle bir düşünce biçimide “eklektik kuramsal yönelimi
oluşturmaktadır.
Eklektik yaklaşım herhangi bir kuramı izlemek yerine her kuramın en iyi olduğu
düşünülen özelliklerini saptamaya çalışır. Be şekilde bilim insanı farklı varsayımları olan, farklı
sorunlarda farklı bilgileri kullanma stratejileri olan böylece gelişimi gerçekten var olduğu
şekliyle görüp, algılayıp, açıklayarak, uygulama ve modellerinizi geliştirebilirsiniz
Bu düşünce içinde farklı kuramların en iyi yönleri alınarak insanı, çocuğu anlama çabası
içinde eklektik bir yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çünkü , her ne kadar kuramlar insanı ve
konumuz olan çocuğun anlaşılabilmesinde yaralı bir yol gösterici olsalar da, gelişimi açıklamak
için tek bir kurama güvenmek tüm bilim çevrelerince sağlıklı bir düşünce olarak
paylaşılmamaktadır. Bu nedenle tüm kuramsal bilgileri bilmek, ancak yerinde ve koşullarında
uygunluğu ile açıklamak önemli bir gerekliliktir.
1.

Çocuk Gelişim Kuramlarının Karşılaştırılması

Bu kitabın 2 ve be bu 3. ünitesinde, çocuk gelişimi çalışmalarında tüm dünyada en fazla
itibar edilen kuramsal bakış açılarını gözden geçirdik. Görülen odur ki, bu kuramsal bilgi
kümeleri pek çok bakımdan birbirlerinden farklı içerikler taşımaktadırlar. Bu farklılıklar
aşağıdaki maddeler içinde verilmiştir.
1.
Her kuram, gelişimin farklı alanlarına odaklanmaktadırlar psikaanalitik ve
etolojik yaklaşım gibi bazıları duygusal ve sosyal gelişimi vurgulamaktadır, Piaget’in bilişsel
gelişim kuramı, bilgi işleme ve Vygotsky’nin sosyokültürel kuramı gibi. Diğer bazıları ise,
düşüncedeki değişim üzerinde durmaktadır. Geri kalan pek çok yaklaşımda çocuk gelişiminin
ve çocuğun pek çok yönünü tartışmaktadır.
2.

Her kuram çocuk gelişimi hakkında bir bakış açısını içermektedir.

3.

Her kuramın güçlü yanları olduğu kadar, sınırlılıkları da mevcuttur.

Aşağıda sunulan Tablo 1’de çocuk gelişimi ile ilgili temel kuramların, çocuk gelişimi
sorunlarına ilişkin savunuları yer almaktadır.
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Tablo 1: Çocuk gelişimi ile ilgili temel kuramların, çocuk gelişimi sorunlarına ilişkin
savunuları
Kuram

Sürekli yada
süreksiz gelişim

Gelişim türü

Genetik faktörler /
çevresel faktörler

Psikanalitik kuram

Süreksiz:
psikoseksüel ve
psikososyal gelişim
evrelerle yer alır

Tek gelişim yolu
: evrelerin
evrensel olduğu
kabul edilir

Doğuştan sahip olunan
dürtüler, yetiştirilme
deneyimleri yoluyla
yönlendirilir ve kontrol
edilir. Erken yaştaki
deneyimler, ilerleyen
yaşlardaki gelişimin
yönünü belirler.

Davranışçı ve
sosyal öğrenme
kuramı

Sürekli : gelişim,
öğrenilmiş
davranışlardaki artışı
kapsar

Birden fazla olası
gelişim yolu
vardır.
Pekiştirilen ve
model alınan
davranışlar
çocuktan çocuğa
ve durumlara
göre farklılık
gösterebilir.

Çevresel faktörlere vur
vardır. Gelişim
koşullanma ve model
alma sonucunda
gerçekleşen bir süreçtir.
Her dönemde
deneyimler, hem özel
hemde önemlidir.

Piaget’in bilişsel
gelişim kuramı

Süreksiz: bilişsel
gelişim evrelerle
gerçekleşir

Tek gelişim yolu
vardır. Evrelerin
evrensel olduğu
kabul edilir

Hem genetik hem de
çevresel unsurlar
etkilidir. Gelişim, beyin
olgunlaştıktan ve çocuk
genel olarak uyarıcı bir
çevrede doğuştan sahip
olduğu gerçekliği
keşfetme dürtüsünü
doyurdukça gerçekleşir
hem erken hem de
ilerleyen dönemlerdeki
deneyimler önemlidir.
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Bilgi işleme

Sürekli; çocuklar
algı, dikkat, bellek
ve problem çözme
becerilerinde giderek
ilerlerler

Tek gelişim yolu
bulunur.

Hem genetik hemde
çevresel: çocuklar
beyinleri geliştikçe
düşüncelerinde
değişiklikler yapan
etkin, anlamlandıran
varlıklardır ve yeni
çevresel gerekliliklerle
karşılaşırlar. Hem erken
hem de ilerleyen
dönemlerdeki
deneyimler önemlidir.

Kuram

Sürekli yada
süreksiz gelişim

Gelişim türü

Genetik faktörler /
çevresel faktörler

Etolojik bakış

Hem sürekli hem de
süreksiz: çocuklar
giderek daha fazla
uyumlayıcı davranış
geliştirirler.
Niteliksel olarak
farklı yetilerin
oldukça ani bir
şekilde ortaya çıktığı
duyarlı dönemler
vardır.

Tek gelişim yolu
bulunur.
Uyumlayıcı
davranışlar ya da
duyarlı dönemler
bir türün bütün
üyeleri için
geçerlidir.

Hem genetik hem de
çevresel unsurlar geçerli
görür. Kalıtımın
davranışları etkilediği ve
öğrenme davranışına
daha fazla esneklik ve
uyum kazandırdığı ifade
edilmektedir. Erken
duyarlı dönemlerdeki
deneyimler gelişimin
daha sonraki yönünü
belirleyebilmektedir.

Vygotsky’nin
sosyokültürel
kuramı

Hem sürekli hem
süreksiz; dil
kazanımı ve örgün
eğitim benzeri
değişimlere neden
olur.

Birden fazla
gelişim yolu
mevcuttur.
Düşünce ve
davranışlarda
sosyal aracılıkla
gerçekleşen
değişiklikler
kültürden kültüre
farklılık
gösterebilir.

Hem genetik hemde
çevresel unsurlar
önemlidir. Kaltım beyin
gelişimini ve toplumun
daha yetkin bireyleriyle
gerçekleşen dialoglar
birlikte gelişime katkıda
bulunurlar. Hem erken
hem de ilerleyen
dönemlerdeki
deneyimler önemlidir.
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Ekolojik sistemler
kuramı

Tam
tanımlanmamıştır

Birden fazla olası
gelişim yolu
bulunur.
Çocukların
özellikleri
gelişimi kendine
özgü yollarla
biçimlendirmek
üzere çoklu
katmanlarda
çevresel güçlere
katılırlar

Hem genetik hemde
çevresel unsurlar
önemlidir. Çocukların
özellikleri ve
diğerlerinin verdiği
tepkiler çift yönlü bir
şekilde birbirlerini
etkilemektedir. Çevre
katmanları yetiştirilme
deneyimleri üzerinde
etkili olmaktadır.

Dinamik sistemler
bakışı

Hem sürekli hem de
süreksiz bir değişim
söz konusudur.
Sistemdeki değişim
her zaman devam
eder. Evre benzeri
dönüşümler,
çocuklar
davranışlarını
sistemin bileşenleri
işlev gören bir bütün
olarak çalışacak
biçimde yeniden
örgütlendiğinde
gerçekleşecektir.

Birden fazla olası
gelişim yolu
vardır. Biyolojik
yapı ve sosyal
deneyimler
çeşitlilik
göstererek belli
becerilerde büyük
bireysel
farklılıklara yol
açarlar.

Hem genetik hemde
çevresel unsurlar etkili
olduğunu düşünür.
Çocuğun zihinsel,
fizyolojik, soyal ve
psikolojik yapısı yeni
becerilerin
kazanılmasında
yönlendirici bir sistemi
oluşturur. Hem erken
hemde sonradan
kazanılan tüm
deneyimler önemlidir.
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Uygulamalar
1)
Bu kitabın ilk 3 ünitesini bitirdikten sonra “Kim sorumlu olmalıdır?” sorusunu
düşünün ve siz bu konuda yetkili biri olsanız, çocuğu yetiştirmekte yükümlü olanlara dikkat
etmeleri gereken nasıl bir liste çıkarırdınız?
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Uygulama Soruları
1)

Bandura’nın bilişsel gelişim kuramını örnekleyerek açıklayınız.

2)

Bronfenbremer’in ekolojik kuramını çizerek açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocuk gelişiminde yer alan kuramlardan davranışsal kuramlar, etolojik
kuramlar, ekolojik kuramlar ve çocuk gelişiminde aktarılan tüm kuramların bir karşılaştırılması
öğrenilmiştir.
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4. BİYOLOJİK TEMELLER VE DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dünyaya gelme sürecindeki bir bebeğin biyolojik temellerini öğrenme
sürecinde olacağız. Bir insanın tüm yaşamını etkileyecek temel, genetik unsurları bilmek ve
fark etmek bebeği, çocuğu, genci ve dahası bireyi anlamak için çok önemli bir bilgi hazinesidir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Üniversite eğitiminiz öncesinde insanın dünyaya gelmeden önce nasıl bir
gelişim geçirdiği konusunda hiç bilgi aldınız mı?
2)
Anne karnında ilk canlılık belirtisi gösteren ceninin, ne kadar büyüklükte bir
canlı olduğunu düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Biyolojik temeller ve doğum
öncesi gelişim

Kazanım
Dünyaya gelmeden önce bir
bebeğin biyolojik gelişiminin
unsurları
Doğum öncesi bebeği etkileyen
unsurlar

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Metinler, örnekler, sorular ve
analizler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Apgar skalası



Bağlama



Doğum sonrası depresyon



Doğum sonrası dönem



Fetal dönem



Germinal dönem



Göbek bağı



Normal doğum



Plesanta



Sezeryan doğum
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Giriş
Biz bilim insanları dahi, bu büyük varoluşu heyecanla, şaşırarak izlerken zaman zaman
tüm insanlar gibi küçük mucizevi şeyleri hayret ve merakla takip ederiz. Ancak bilmek gerekir
ki bir küçük mucizeyle mutluluk arayan insan oğlu, bir gün gerçek mucizenin bugün burada bu
soruyu kendine cevap aramak olduğunu bilmek durumunda olacaktır. Çünkü asıl mucize
hayatın ta kendisidir. Asıl mucize bu soruları soran her birimizdir. Doğmuş ve doğacak olan
tüm insanlar ve canlılardır.
Bu genel büyük resimi görme ve parça bütün ilişkisi kurma anlayışımız bu ünitede, bir
insan yavrusunun hayata gözlerini açacağı döneme gelinceye kadar ve sonrasında onu ilk
bebeklik yıllarında nelerin beklediğini ve o küçücük insan yavrusunun genel olarak donanım
örüntüleri üzerine bilgileri ortaya koymak ve değerlendirmek amacı taşımaktadır.
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4.1. Doğum Öncesi Dönem
4.1.1. Genetik Temeller
Bir insan yavrusun hayata başlama süreci döllenme adı verilen bir süreçtir. Sonrasında
anne karnında geçirdiğimiz yaklaşık 280 günlük bir zaman sonrasında dünyaya merhaba
diyebilecek bir gelişim gösteririz. Bu süreç her hâliyle çok teknik ancak bir o kadar da mucizevi
bir süreçtir.
Her birimiz hücre adı verilen neredeyse sayısız organizmalardan oluşmaktayız. Her
hücre içinde kromozom adı verilen genetik bilgilerin toplandığı ve depolandığı organizmik
unsurlardır. İnsan kromozomları 23 eşleşik çiftten oluşmaktadır. Kromozomlar DNA adı
verilen bir maddeden oluşmuştur.
DNA’nın eşsiz bir özelliği kendisini mitozis adı verilen bir süreçle koplayabilmesidir.
Bu özel yetenek, döllenme sırasında oluşmuş tek bir hücrenin, çok büyük sayıda hücreden
oluşan karmaşık bir insana dönüşecek biçimde gelişmesine olanak verir. Mitoz bölünme
sırasında kromozonların kendilerini kopyaladıkları görülmektedir. Sonuç olarak, her yeni beden
hücresi aynı sayıda kromozom ve aynı genetik bilgiyi içermektedir.
DNA’nın kısa parçaları, hücreleri çoğalmaya ve proteinleri birleştirmeye yönlendiren
kalıtsal bilgi üniteleri olan genleri oluşturur. Genler bağımsız değil iş birliği içinde hareket
ederler.
Genler ve Kromozomlar
Yeni hücrelerin oluştuğu mitoz ve mayoz süreçleri sırasında kromozomlar çoğaldığı
zaman genler yeni hücrelere aktarılır. Bir yumurta (kadından) ve bir sperm (erkekten)
fertilizasyon sürecinde (üreme süreci) bir araya geldiğinde ( döllenme) ortaya çıkan zigot,
babanın spermi ve annenin yumurtasındaki kromozomlardan gelen genleri içerirler.
Genlerin nesilden nesile bu şekilde aktarılmasına karşın, mayoz bölünme sırasında
kromozonların parçalarının farklılaşıyor olması, çeşitli nedenlerle değişkenlikleri de oluşturur.
Genetik İlkeler
Genetik ilkler dört grupta incelenmektedir. Bunlar baskın-çekingen gen ilkesi, cinsiyete
bağlı genler, genetik damgalama ve polijenik kalıtımdır.
Kromozomal anomaliler 21. kromozonun bir fazlasından kaynaklanan bir durum olarak
ifade edilmektedir. Down sendromu, klinefelter sendromu, kırılgan X sendromu, turner
sendromu ve XYY sendromu gibi cinsiyete bağlı anomalilere sebep olduğu bilinmektedir.
Gene bağlı anomaliler zararlı genlerden kaynaklanmaktadır. Gene bağlı bozukluklar
arasında fenilketonuri ve orak hücreli anemi gösterilmektedir. Son dönemlerde kadın doğum
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kliniklerinde çocuk sahibi olmak isteyen ailelere, kalıtımsal anormalilere sahip bir çocuk sahibi
olma riskleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.
Üreme İle İlgili Süreçler, Seçimler
Üreme ile ilgili süreçlerde üç konunun önemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki doğum
öncesi tanı testleri, ikincisi kısırlık (infertilite) ve üreme teknojileri (tüp bebek vb) ve son olarak
da evlat edinme bunlar arasında sayılabilir.
Bir bebeğin normal bir şekilde gelişip gelişmediğinin belirlenmesi için ultrason
sonografisi, amniyosentez ve anne kan taraması gibi pek çok tanı testleri kullanılmakta ve
tıbbdaki gelişimlerle bu her yeni gün artmaktadır.
Kısırlık günümüzde hem ülkemizde, hem de tüm dünyada çocuk sahibi olmak
isteyen çiftlerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri olarak görülmektedir. Tüm dünyada
çiftlerin %10 ile %15 arasında kısırlık sorunu yaşadıkları ifade edilmektedir. Aynı zamanda bir
sosyal sorun olma özelliği gösteren bu zorluk, bazı durumlarda aile parçalanması ve
boşanmanında nedenlerinden biri olabilmektedir.
-

Ancak günümüzde pek çok yöntem bu sorunun aşılması için kullanılmaktadır, bazı
cerrahi yöntemler, doğurganlık ilaçları ve en çok başvurulan yöntemlerden birisi de tüp bebek
yöntemidir.
Sosyal hizmet mesleğininde temel konularından biri olan bu konu çocuk ve
ergenler açısından çok özel bir alan ve çok özel bir konudur.
Ülkemizde konuyla ilgili çok fazla araştırma bulgusu olmamakla birlikte evlat edinilen
çocuk ve ergenlerin evlat edinilmemiş olan emsallerine göre daha fazla sorun yaşadıkları ifade
edilirken, yeni aileye uyum konusunda ise farklı araştırma sonuçları mevcuttur. Ancak bilim
insanları, olabildiğince erken dönemde evlat edinme işleminin yapılmasının çocuk açısından
daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmektedirler
Kalıtım ve Çevre
Günümüzde çocuk gelişimiyle ilgili en popüler soru olma özelliğini koruyan çocuğun
gelişiminde çevre mi, kalıtım mı daha etkilidir sorusu gerçek anlamda tam yanıtını bulabilmiş
değildir. Bu konuyla ilgilenen bilim adamlarının ikiz çalışmalarının ve evlat edinme
çalışmalarının sonuçlarını karşılaştırırken de zorluk yaşadıkları ve net bir sonuca varamadıkları
görülmektedir.
Paylaşılan çevresel deneyimlerin, ebeveynlerin kişilikleri ve entelektüel yönelimleri,
ailenin sosyo-ekonomik durumu ve içinde yaşadıkları çevre gibi ortak deneyimlerinden
oluşmaktadır.
Paylaşılamayan çevresel deneyimler ise bir çocuğun gerek aile içinde gerekse dışında
bir kardeşi ile paylaşamadığı özel deneyimleridir. Pek çok davranış genetikçisi kardeşlerin
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gelişimindeki farklılıkların paylaşılan çevresel deneyimlerden değil paylaşılamayan
kaynaklardan oluştuğunu savunmaktadırlar.
Kalıtım ve çevrenin hangisinin gelişimde daha etkili olduğuna ilişkin tartışmaya en son
nokta epigenetik görüş koymaktadır. Bu görüşe göre gelişim kalıtım ile çevre arasında devam
eden iki yönlü bir alışverişin sonucudur.
Kuşkusuz karmaşık davranışların arkasında tam ispat edilememiş olsada bazı genetik
yüklemelerin etkisi vardır. Ancak çevrenin bireye etkileri de hiçbir zaman inkar edilebilecek
bir şey değildir.

4.1.2. Doğum Öncesi Gelişim Ve Doğum
Bu bölümde döllenme ile başlayan gelişimin özellikleri ile doğum üzerinde
durulacaktır. Doğum öncesi gelişim, döllenme anı ile başlayan ve yaklaşık 266 – 280 gün (3840 hafta arası) sonra doğumla sonlanan bir özel dönemdir.
Doğum öncesi dönem üç grupta incelenmektedir : bunlar germinal dönem, embriyonik
dönem ve fetal dönem.
Germinal Dönem
Döllenmeden sonraki ilk iki hafta içinde yer alır. 10 ile 14 gün süren, gebe kalma diye
bilinen döllenmiş yumurtanın (zigot) uterus duvarına tutunmasıyla tamamlanan süreçtir.
Zigotun hızla hücre bölünmesi germinal dönem boyunca devam eder. Döllenmeden bir
hafta sonra hücrelerde farklılaşmalar başlayacaktır.
Embriyonik Dönem
Gebelikten sonraki 2-8 hafta arasında süren, emriyonun üç katmanla farklılaştığı, yaşam
destek sistemlerinin geliştiği ve organ sistemlerinin şekillendiği dönem olarak tanımlanır.
Bu dönem, blastosistin uterus duvarına yerleşmesi ile başlar. Emriyo üç hücre tabakası
şeklindedir.
Bu dönemde embriyonun iç hücre tabakası endodermden sindirim ve solunum sistemleri
oluşur.
Mezoderm orta tabakadır. Dolaşım sistemi, kemikler, kaslar, boşaltım ve üreme
sistemleri bu tabakadan oluşur.
Ektoderm son tabakadır, sinir sistemi ve beyin, duyusal alıcılar ve cilt bu tabakadan
oluşur.
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Fetal Dönem
Gebeliğin oluştuğu iki aydan sonra doğuma kadar olan dönemdir. Bu dönem boyunca
büyüme ve gelişme kendi dramatik seyrini sürdürür. Döllenmeden sonraki 3. ayda fetüs
yaklaşık 7 cm civarı ve 85 gram agırlığındadır. Kollarını ve bacaklarını hareket ettirmekte,
ağzını açıp kapamakta, başını çevirmektedir. Çoğu durumda kız yada erkek oldukları bile ayırt
edilebilir. 4. ayın sonunda fetüs 15 cm civarında ve 200 grama kakın bir ağırlıktadır. Altıncı
ayın sonunda ise 35 cm üstünde bir boya ve 700 grama yakın bir ağırlığa ulaşacaktır. Gözler,
göz kapakları tamamen biçimlenir, başı ince bir saç tabakası kaplar, yakalama refleksi vardır.
Düzensiz solunum hareketleri ortaya çıkar.
Doğum öncesi gelişimde beynin büyümesi çok hızlı bir biçimde olur sonrasında da
beyin çoğalma ve ayrılma ile doğum öncesi gelişimde en önemli süreçlerden biridir.
Doğum öncesi gelişimin üç dönemi
1.

Trimester (ilk üç ay)

2.

Trimester (orta üç aylar)

3.

Trimester (son üç aylar)

Doğum Öncesi Gelişimde Zorluklar ve Hasarlar
Doğumsal sakatlıkları inceleyen tıb alanına teratoloji denmektedir. Doğumsal sakatlığa
yol açan herhangi bir faktöre de teratojen denmektedir. İlaçlar, genetik yatkınlık, aşırı alkol
alma, sigara kullanımı, radyasyon ve çevre kirliliği, toksit atıklar, annenin yaşı vb pek çok unsur
doğum öncesi dönemde fetusta ve annesinde hastalık hatta ölümcül riskler oluşturabilir. Bu
nedenle hamilelikle birlikte anne ve bebek sağlığı için tüm ailenin bilgilendirilmesi ve yakın
tıbbı kontroller yaşamsal öneme sahiptir.
Doğum
Uygun zaman diliminde ve sağlıkla tamamlanan bir gebelik süresi sonunda doğum üç
aşamada gerçekleşir. İlk doğumunu gerçekleştiren bir anne için 6 ile 12 saat sürebilen ilk aşama
hem en uzun aşama hem de en zorlu aşama olarak söylenebilir. İkinci aşama bebeğin başının
servikse doğru hareket ettiği aşamayla başlar ve bebek dünyaya gelir. Son aşamada ise
plesantanın ayrılmasını içerir.
Ülkeden ülkeye, kültürden kültüre doğum yöntem ve teknikleri farklılaşmaktadır. Doğal
yollarla zamanında doğum gibi, sezeryan doğum da tercih edilebilen bir doğum biçimidir.
Bazen çeşitli nedenlerden kaynaklı erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin
dünyaya geldiği olur. Gebeliğin 37. haftasından önce dünyaya gelen bebeklere erken doğum
denmektedir. Yaklaşık 2.5 kilodan az doğan bebeklerede düşük doğum ağırlıklı bebekler
denmektedir. Bu bebek ve annelerinin durumu normal zamanında doğan ve normal ağırlığında
doğan bebeklerden tıbben daha dikkatle izlenme gerektirmektedir.
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Bebek dünyaya geldiği andan itibaren nörolojik gelişimini, reflekslerini ve insana
verdiği tepkileri ölçülür ve bebeğin sağlığı yeni doğan ünitesinde kontrol altında tutulur ve takip
edilir.
Doğum Sanrası Dönem
Bu dönem doğumdan itibaren yaklaşık altı haftalık dönemi kapsar. Bu dönemde annede
hem fiziksel hem de hormonal değişim sözkonuSUdur. Yine bu dönemde annede duygusal
dalgalanmalar da mevcuttu. Doğum sonrası depresyon ve aynı zamanda bebekle birlikte
gündelik işlerle baş etme gibi zor bir dönem geçirebilir.
Bu dönem hem anne, hem baba hem de bebek için hem bağ kurma hem de uyum
sağlama açısından kolay olmayan bir dönemdir.
Bu süreçte üç konudaki uyum son derece önemlidir. Bunlar ;
1.

Fiziksel uyum

Doğum sonrası dönem, bebeğin doğumundan sonraki döneme verilen addır. Süreç altı
hafta ya da kadının vücudu gerekli uyumu sağlayana kadar sürer. Doğumdan sonraki fiziksel
uyum, bitkinlik, içe kıvrılma ve hormonal değişiklikler olarak ifade edilmektedir.
2.

Duygusal ve psikolojik uyum

Annede duygusal dalgalanmaların yaygın görüldüğü bir dönemdir ancak her bir annede
benzer şeyler yaşansa da yaşanan şey her anneye özgündür. Doğum sonrası depresyon,
anksiyete ve gündelik işlerle baş etme konusunda umutsuzluk gibi duygulara sahip kadınlarda
belirgindir. Doğum sonrası depresyonun her 10 kadından birinde gözüktüğü ifade edilmektedir.
Zaman zaman babalarda da benzer bir depresyon olduğu ifade edilir.
3.

Bağ kurma

Bağ kurma , özellikle de doğumdan sonra anne baba arasındaki fiziksel bağa yakın bir
bağ kurulması, bağlantının oluşması olarak ifade edilmektedir.
Erken dönemde böyle bir bağ kurmanın, bebekte neler oluşturduğu bir araştırma
problemidir ve çok da kanıtlanmış bir durum değildir. Ancak bu durum böyle bir bağlanmanın
sağlıklı bir süreç olduğunu da ifade etmemektedir.
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Uygulamalar
1)
Ailenize yönelik en az üç kuşak arkaya kadar giden bir soyağacı yapın. Bu soy
ağacında yasayan ve şu anda yaşamda olmayanları işaretleyin, her bir kişinin doğum tarihini,
nerede yasadığını ve ne işle meşgul olduklarını da yazın.
2)
Bu soy ağacını bitirdiğinizde sizin ailenizin bıyolojik temelleri konusunda
ailenizdeki kişilerle bir değerlendirme fırsatı oluşturun.
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Uygulama Soruları
1)
Bir bebeğin gelişiminde genlerin mi yoksa çevresel unsurların mı daha fazla
etkisi olduğunu düşünüyorsunuz, neden? Araştırarak yanıtlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde dünyaya gelme sürecindeki bir bebeğin biyolojik temellerini öğrendik. Bir
insanın tüm yaşamını etkileyecek temel, genetik unsurları bilmek ve fark etmek bebeği, çocuğu,
genci ve dahası bireyi anlamak için çok önemli bir bilgi hazinesidir. Bu bölümde kazandığımız
bu bilgi hazinesi, insanlara bakma noktasında mutlaka bize bir temel oluşturacaktır.
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5. BEBEKLİK ÇAĞI VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dünyaya gelmiş bir bebeğin gelişim sürecini öğreneceğiz. Bebeğin gelişim
süreçleri bu bölümde üç grup içinde ele alınacaktır. Bunlar bebeğin fiziksel gelişimi, bebeğin
bilişsel gelişimi ve bebeğin sosyo-duygusal gelişimidir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Dünyaya yeni gelmiş bebeklerin bile yaşamda kalmak için çaba içinde olduğunu
biliyor muydunuz?
2)
Bebeklik çağındaki gelişimsel örüntülerin tüm bilim dünyasında en fazla hayret
uyandıran çalışmalar olduğunu biliyor muydunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bebeklik gelişim süreci

Bebekliğin fiziksel gelişim
süreci, bilişssel gelişim
süreci ve Piaget’in bilişsel
gelişim aşamaları ve bebeğin
sosyo-duygusal gelişim
süreci bilgisi.

Metinler, örnekler, sorular ve
analizler ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Algı



Bellek



Büyük motor gelişim



Çevresel bakış



Dengeleme



Dinamik sistemler teorisi



Duyu



Duygu



Emme refleksi



İnce motor becerileri



Örgütleme



Özümseme



Mizaç



Moro refleksi



Refleks



Gibson



Esther Thelen
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5.1. Bebeklik
Bebeklik, bebeğin doğumundan itibaren ilk iki yaşını kapsayan bir döneme verilen
addır. Bu dönem bebeği takip etme noktasında 3 alt bölümden oluşmaktadır. Bunlar bebelikte
fiziksel büyüme ve gelişim, bebeklikte motor gelişim ve bebeklikte duyusal ve algısal
değişimdir.

5.1.1. Bebeklikte Fiziksel Büyüme ve Değişim
Doğum öncesi gelişim ve erken bebeklik boyunca tüm vucudun çok büyük bir kısmını
baş oluşturmaktadır. Sefalokodal örüntü adı verilen süreç büyümenin daima en tepede olduğu
aşamadır. Bu dönemde fiziki büyüme ve gelişme yukarıdan aşağıya doğru olmaktadır.
Yeni doğmuş ortalama bir bebek 51 cm boyunda ve 3.2 kg ağırlığındadır. Zamanında
doğmuş bebeklerin %95’inin boyu 45.5-56 cm arsı , ağırlıkları ise 2 ile 4.5 kg arasındadır.
Yaşamın ilk iki yılında beyindeki en çarpıcı değişimler nöronlar arası iletişimi artıran
“dentritik” adı verilen yayılmadır. Sinir uyarılarının iletimini sağlayan “miyelizasyon” adı
verilen süreç ergenliğe kadar devam eden bir gelişim göstermektedir.
Beyin korteksinin iki hemisferi bulunur. Bunlar, sağ hemisfer ve sol hemisfer olarak
adlandırılırlar. Bebeklikten itibaren erken yaşam deneyimleri, beynin gelişiminde önemli rol
oynarlar. Doğum sonrası sesler, görüntüler, kokular, ten teması, dil ve göz kontağının hızlı
akıntısı beynin sinir bağlantılarının biçimlenmesine yardım eder, tıpkı bakıcı bebegin anne ve
diğer bakıcılarından gelen uyaranların yaptığı etki gibi bir işlem oluşturur.
Yeni doğan bir günde yaklaşık olarak 18 saat uyur. Yaşamın ilk iki yılında beyinde
çarpıcı değişimler gözlenir. Bebeğin sesler, görüşler, kokular, dokunmalar, dil ve göz
kontağının kurulması beynin gelişimine yardım eder.
Bebeklerin ağırlıklarının neredeyse her 500 gramı için günde 50 kalori tüketmeye
ihtiyaçları olduğu söylenmektedir. Doğumdan itibaren anne sütü ile çocuğun beslenmesi
neredeyse tüm bilim adamlarının uzlaştıkları konulardan biridir. Sosyal hizmet disiplini ve
sağlık disiplinin ortak konularından biri olan yoksul ülkelerde bebeklerin anne sütünden erken
kesilmeleri ve hijyen problemleri pek çok hastalık ve anne çocuk kaybına neden olmaktadır.
Refleksler
Yeni doğan bir bebek tümüyle edigen değildir. Refleksler bebeğin bir ölçüde koruma
kalkanlarını oluşturur. Örneğin yeni doğan bir bebek nefesini tutabilir ve boğazını kasarak suyu
dışarı atabilirler.
Refleksler; uyarıcıya karşı yapılandırılmış tepkilerdir, genel olarak bebeğin hayatta kalış
mekanizmasıdır. Bebeklerin öğrenme olanağına sahip olmadan önce çevrelerine uyumsal tepki
vermelerini sağlar.
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Bebekkte var olan önemli refleksler şunlardır ;
Arama ve emme refleksleri; bebeğin yanağı okşandığında ve ya ağzının bir
tarafına dokunulduğunda ortaya çıkar. Emme refleksinde ise bebeğin ağzına bir sey
verildiğinde otomatik olaeak emmeye başlamasıdır.
Moro refleksi; ani ve şiddetli bir ses veya harekete tepki olarak oluşan bir
fefleksdir. Moro refleksinin, bebeğin düşerken destek için bir çeşit tutunma yolu olduğuna
inanılır.
Kavrama refleksi; bebegin avuç içine bir şey konulduğunda onu kavraması
olarak bilinir.
Refleksler, otomatik ve doğustan olmalarına rağmen, refleksif davranışlardaki
farklılıklar kısa sürede ortaya çıkmaktadır.
Bebeklikte motor gelişim
Bebeklikte motor beceriler, sinir sisteminin gelişimi, bedenin fiziki özellikleri, hareket
yeteneği, bebeğin erişmeye yöneldiği hedef ve beceriyi destekleyen çevre gibi farklı nedenlerin
sonucu olduğu ifade edilmektedir.
Önemli gelişim psikologlarından biri olan Arnold Gesell (1943) insanların motor
gelişimlerinin nasıl oluştuğu ve geliştiği üzerine çalışmıştır. Bebek ve çocukların yuvarlanma ,
oturuş, duruş ve diğer motor becerilerinin birbirlerine benzer (sabit bir sırada) ve zamansal bir
gelişim gösterdiğini bulmuştur. Ancak sonrasında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, gelişim
temel taşlarının sırası Gesell’in işaret ettiği gibi sabit olmadığı ve Gesell’in dediği gibi kalıtıma
dayanmadığı bulunmuştur.
Bilim dünyasında son yirmi yılda, bebeklikte motor gelişimi çalışmaları oldukça
yoğunluk kazanmıştır. Psikologların motor becerilerin nasıl geliştiğine ilişkin yeni bakışlar
geliştirmişlerdir. Bu sürecte, etkisi gittikçe artan bi,r teori olan dinamik sistemler teorisi Esther
Thelen tarafından ortaya konulmuştur.
Esther Thelen “Dinamik sistemler teorisi”, motor davranışlarda algılama ve eylemin
nasıl birleştirildiğini açıklamaktadır. Thelen teorisi, motor becerilerin sinir sisteminin gelişimi,
bedenin fiziki özellikleri, hareket yetenei, bebeğin erişmeye yöneldiği hedef ve beceriyi
destekleyen çevre gibi çeşitli etkenlerin sonucudur. Dinamik sistemler görüşünde, motor
gelişim, bir genetik tasarımın sonucundan çok daha karmaşıktır.
Bebeklerin doğum anından itibaren refleksleri yeni doğanın davranışlarını yönetirler.
Emme, arama refleksleri yaşamda kalmak açısından çok önemlidir. Bebeklerin büyük motor
becerileri geniş kas hareketlerini içerir. Duruş ve yürümeye dahil beceriler, bebeklik döneminde
gelişir. Bebek için yaşına doğru yürüyebilmek olağanüstü bir durumdur ancak aynı zamanda
ince motor beceriler olarak bahsedilen bazı şeylere erişmeye çalışmak, hedefi kavramak hem
basarı hemde zariflik sürecinde bir ilerleyiştir.
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Bebeğin motor gelişimi iki ana grupta ele alınmaktadır.
Büyük motor beceriler geniş kas hareketlerini içerir. Duruş kontrolü ve yürüme dahil
temel beceriler, bebeklik döneminde gelişir. Bebekler her ne kadar yürümeyi genellikle ilk
doğum günlerine ulaşırken öğrenirse de, yürümeye olanak sağlayan sinirsel yollar şekillenmeye
daha önce başlar. Büyük motor gelişimi becerilerinde, bebeklerin eriştiği dönüm noktaları
değişiklik gösterebilir.
İnce motor becerileri ise güzel, ahenkli hareketleri içerir. Erişmeye başlayış ve hedefi
kavrayıs önemli bir basarıdır ve yasamın ilk iki yılında daha zarif ve daha anenkli bir hâle gelir.
Bebeklikte duygusal ve algısal gelişim
Duyu günlük dilde çokça kullanılmayla birlikte tam da kendi anlamı doğrultusunda
kullanılmayan kelimelerden biridir. Çoğunlukla da duygu ile karıştırılmaktadır.
Duyu; duyu alıcıları ile bilginin etkileşimi sonucu ortaya çıkar ve algı da duyunun
yorumlanmasıdır. Şüphesiz ki algı insanları, çevre ile etkileşim ve uyum sağlamak için temasa
geçiren bir zihinsel süreçtir.
Örneğin işitme duyusu, havadaki titreşim dalgalarının dış kulakta toplanıp, iç kulaktaki
kemiklerle, işitsel sinirlerle beyin hücrelerine yönlendirilmesi ile oluşur. Görme duyusu ise
ışıkların gözle temas etmesiyle, retinada odaklanan görüntünün, beyin görme merkezine
taşınmasıyla oluşur.
Algılama ise hissedilenlerin yorumlanması olarak tanımlanmaktadır. Hem görme hem
işitme, hem koku alma, ten hissedişi hep beyinde algılanması ile mümkün olabilmektedir.
Bilim dünyasında son 20 yılllık algısal gelişim araştırmaları, Elanor ve James Gibson’ın
çevresel bakış çalışmaları ışık tutmaktadır.
Gibson’ın çevresel görüş teorisine göre; çevremizde var olan verileri doğrudan algılarız.
Algılayanın dünyasında mevcut ve kullanılabilir bilgi algısal yetenekle bağıntılıdır. Böylece
algı, bizi etkileşimde bulunmak ve uyum sağlamak üzere çevreyle temas içine götürür.
Algı konusundaki çalışmalar şu beş grupta derinlikli çalışmalarla devam etmektedir.
Bu çalışmlar;
-

Görsel algı çalışmaları

-

Diğer duyular ve algı

-

Duyular arası algı

-

Kalıtım, yetiştirilme ve algısal gelişim

-

Algısal motor eşleşmesi
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Bebeklerin görüşleri yaşamının ilk yılı içinde oldukça keskinleştiği ifade edilir. Diğer
duyuları da fonksiyonel olarak hızla yüksek bir işlevselliğe ulaşırlar. Örneğin bebeklerin
hamileliğin bile son iki ayından işitebildikleri, doğumla birlikte dokunmaya yanıt
verebildikleri, kokuları ayırt edebildkleri ve tatma duygularının bile doğumla birlikte var
olduğu bilinmektedir.
Bebekler yaşamlarının ilk yılında algı ve eylemlerini çoğunlukla ayrıştıramazlar, bu
daha sonra gelişir.

5.1.2. Bebeklikte Bilişsel Gelişim
Bebeklikte bilişsel gelişim son yıllarda bu alanda en çok dikkat çeken çalışmalar
arasında gözükmektedir.
Bu alanda dört hrup çalışma dikkatle izlenmektedir. Bunlar ;
-

Piaget’nin Bebek Gelişim Kuramı

-

Öğrenme, Hatırlama ve Kavramlaştırma

-

Bireysel farklılıklar ve değerlendirme

-

Dil Gelişimi

Ünlü İsviçreli psikolog Jean Piaget, Laurent, Lucienne ve Jacqueline adlarındaki üç
çocuğunun titiz bir gözlemcisiydi. Bilişsel gelişim üzerine olan kitapları bu gözlemlerle
doludur.
Piaget kuramında, çocuklar dünyalarına uyum sağlamak için zihinsel yapılar
oluşturarak, etkin bir biçimde kendi bilişsel dünyalarını yapılandırmaktadırlar.
Çocuklar dünyaya ilişkin bilgilerini yapılandırırken hangi süreçleri kullanmaktadırlar ?
Piaget bu soruyu cevaplamak için birkaç kavram geliştirmiştir. Bunlar ;
-

Şemalar ;

Bebekler için şemalar ilgiyi örgütleyen eylemler ve zihinsel örneklerdir.
-

Özümleme ve uyma ;

Çocukların şemalarını nasıl kullandıkları ve uyum sağladıklarını açıklamak için iki
kavram önerilmiştir. Özümleme , bebeklerin bilgiyi ele alırken şamaları kullanma biçimleridir.
Uyma, çocuklar yeni bilgi ve yasantıyı içi almak için var olan şemalarını uyarladıklarında
meydana gelmektedir.
Özümleme, bebeklerin bilgiyi ele alırken şamaları kullanma biçimleridir.
Örgütlemeylede birbirinden ayrı davranışları daha üst bir düzeyde gruplandırmaktadırlar.
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Böylece bebekler yaşamı anlamaya çalışırken bilişsel çatışma yaşadıklarında, özümseme ve
uymayı dengeyi sağlamak için kullanmaktadırlar.
-

Örgütleme;

Örgütlemeylede
gruplandırmaktadırlar.
-

birbirinden

ayrı

davranışları

daha

üst

bir

düzeyde

Dengelenim ve Denge kurmadır.

Piaget’ye göre, özümleme ve uyma çocuğu her zaman bir üst düzeye taşımaktadır.
Çocuklar denge ararken sürekli özümleme ve uyma yaparlar. Dengelenim çocukların
düşüncenin bir basamağından bir sonrakine nasıl geçiş yaptığını açıklamak için Piaget’in
önerdiği bir mekanizma olarak görülür.
Piaget’e göre bilişsel yaşam dönemleri dört grupta ele alınmaktadır. Bunlar sırasıyla ;
1.

Duyusal motor dönem ( 0-2 yaş)

2.

İşlem öncesi dönem (2-6 yaş)

3.

Somut işlemler dönemi (6-11 yaş)

4.

Soyut işlemler dönemi (11-18 yaş)

Piaget’e göre bebeklikte itibaren dört düşünce evresi bulunmaktadır. Bunlardan ilki
duyu-hareket evresidir. Bu evre doğumdan yaklaşık iki yaşına kadar sürmektedir.
Duyusal Motor Dönem ( Duyu – Hareket evresi ) ;
Duyu – hareket evresi , doğumdan yaklaşık 2 yaşa kadar sürmektedir. Bu evrede,
bebekler algısal yasantıları (görme ve duyma gibi) fiziksel ve hareketsel (motorik) eylemlerle
koordine ederek dünyayı anlama yollarını yapılandırmaktadır.
Piaget, duyu hareket evresini altı alt evreye ayırmıştır. Bunlar ;
1.

Basit refleksler

2.

İlk alışkanlıklar ve birincil döngüsel tepkiler

3.

İkincil döngüsel tepkiler

4.

İkincil döngüsel tepkilerin eşgüdümlenmesi

5.

Üçüncül döngüsel tepkiler

6.

Şemaların içselleştirilmesi
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Bebeklerde dikkat alıştırma ile yakından ilgilidir. Bebeklerde bellek ise ikinci yaşın
sonlarına doğru uzun süreli ve güvenilir bir belleğe sahip oldukları ifade edilmektedir. Yeni
doğanların davranışlarını taklit yoluylada edindiklerine ilişkin onay gören çalışmlar
görülmektedir. Ayrıca bebeklerin ilk yaşları içinde algılarının geniş olduğu, ilk kavramsal
agılarının da değişimsel olduğu ifade edilmektedir.
Bebeklerde gelişim fonksiyonlarından biri de dil gelişimidir. Bebeklerde dil gelişimi,
ağlama, cıvıldama, babıldama, sözcükleri anlama, ilk sözcüğü söyleme, sözcük patlaması,
sözcüklerin anlamının hızlı artışı ve ilk sözcüklü ifadelerinden oluşmaktadır.

5.1.3. Bebeklikte Sosyo-Duygusal Değişim
Bebeklikte duygusal gelişim ve kişilik bazı bilim insanlarına göre doğum öncesinden
başlayan bir süreç bazı bilim insanlarına göre bebeğin doğduktan sonraki süreçte başlayan bir
süreçtir. Ancak bu noktada unutulmamaısı gereken en önemli nokta bebeklerde ve çocuklarda
erken gelişim dönemleri bireyin tüm yaşamı içinde en önemli izleri barındıran bir dönemdir.
Bebeklikte sosyo duygusal gelişimde bilgiler üç alt başlık içinde verilecektir. Bunlar,
duygusal gelişim ve kişilik gelişimi, sosyal yönelim anlama ve bağlanma ve son olarak sosyal
bağlamlar, aile ve çocuk bakımından oluşmaktadır.
Duygusal gelişim ve kişilik gelişimi
Duygu, bireyin kendisi için önemli olan bir durum veya etkileşim içine girdiği zaman
meydana gelen durum olarak tanımlanabilir. Örnek vermek gerekirse sevinç, heyecan, sevgi,
kaygı, kızgınlık, üzüntü tanımlanmış duygu biçimleridir. Duygular bebekler için ilk dildir ve
ilişki geliştirmede özellikle sağlıklı ilişki geliştirmede son derece önemlidirler. Bebeklerin ilk
geliştirdiği duygular korku, kaygı ve ayrılma yoksunluğudur. Bebekler büyüdükçe duyguları da
hem farklılaşmakta hem de yerli yerine oturmaktadır.
Mizaç başka bir ifadeyle kişilik ise davranış tarzı, heyecan ve tepki şekilleri bakımından
bireysel farklılıklar içerirler. Kişilikle ile ilgili çok farklı tanım ve sınıflamalar yapılmakla
birlikte kişilik en temelde üç grup içinde ele alınabilir;
1.

Dışadönüklük

2.

Olumsuz duygulanım

3.

Çaba harcayarak kontrol

Bilim insanları anne babalara çocuklarının kişilik gelişimi açısından birkaç tavsiyede
bulunmaktadırlar. Bunlar ;
1.

Çocuğun bireysel özelliklerine duyarlı olunmalı,

2.

Bu özelliklere karşı esnek olunmalı,
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3.

Çocuğu olumsuz etketlemelerden kaçınılmalıdır.

Daha önceki ünitede de işlendiği gibi Erik Erikson’a göre bebeğin ilk yılı güven /
güvensizlik dönemidir. Bebek henüz 18 aylıkken kendini tanıma denilen kendini anlama
yeteneğini geliştirir. Bağımsızlık yaşamın ikinci yılında merkezi bir konu olur. Erikson yaşamın
ikinci yılının utanma ve kuşku ile özerkliğin çekiştiği bir dönem olduğunu vurgular.
Sosyal yönelim anlama ve bağlanma
Bebek, dünyaya, yaşama büyük bir ilgi ile bağlanır. Henüz çok küçük iken sosyal
yaşamın farkına varmaya başlar . 2-3 aylık bebek nerdeyse annesiyle yüz yüze oyun oynamaya
başlamıştır. Bir bebek için yüz ifadeleri o sosyalliğin çok önemli sembolleridir.
Bebeğin sosyal dünyada kendine yer bulma süreciyle birlikte genelde annelerine güvenli
bir alan olarak gördüklerinden dolayı bağlanma eğilimindedirler. Yaşamın bu ilk yıllarında
güvenli bağlanma psikolojik gelişimi çok artırdığı ifade edilmektedir. Ancak bu konuda aynı
düşünmeyen bilim adamları da mevcuttur.
Aile ve çocuk bakımı
Kuşkusuz insan yaşamındaki en özel rol, anne ve baba olmaktır. Bu nedenle anne
babalığa geçiş kişiden kişiye değişmekle birlikte anlamlı bir farkta uyum gerektirir. Bu bir
bakışıyla anne babaların çocuklarını sosyalleştirmeleri gibi çocuklar da anne babalarına annelik
ve babalık rolünü öğretmektedirler.
Anne baba bebek uyumu karşılıklı sosyalleşmenin önemli yönlerini oluşturur.
Çocuk bakımı bugün tüm dünyada hem çok tartışılan hem deciddi anlamda birbirinden
farklılık gösteren bir konudur. Son zamanlarda literatüre iyice yerleşen kaliteli çocuk bakımı,
öğretilebilir, gelişimi olumlu yönde etkileyebilen bir yaklaşım oluşturur. Bu konuda yaygın bir
hipotez çocuk bakımının kalitesi arttıkça. Çocukta davranış sorunlarının ortaya çıkma olasılığı
azalacağı yönündedir.
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Uygulamalar
1)
Arkadaşlarınızla bir randevu alıp bir doğum hastanesine gidin ve bir doğum
sürecini izleyin.
2)

Buradaki gözlem ve duygularınızı raporlayınız.
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Uygulama Soruları
1)

Bebeklikteki bilişsel gelişimi, örneklendirerek açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dünyaya gelmiş bir bebeğin gelişim süreci öğrenilmiştir. Bebeğin gelişim
süreçleri bu bölümde üç grup içinde ele alınmıştır. Bunlar bebeğin fiziksel gelişimi, bebeğin
bilişsel gelişimi ve bebeğin sosyo-duysal gelişimidir.
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6. İLK ÇOCUKLUK ÇAĞI VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk çocukluk ya da diğer ismiyle erken çocuklukta fiziksel değişimler,
bilişsel değişimler, dil gelişimi ve ilk çocuklukta dil gelişiminin özelliklerini ve gelişimin
seyrini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kendinize ilişkin hatırladığınız ilk bilgiler nelerdir?

2)
Çevrenizdeki arkadaşlarınıza bir sorun, kendilerine ilişkin ilk bilgilerde,
kendileri hangi yaştalarmış?
3)

Bu iki soru size neyi ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İlk çocukluk çağının
özellikleri ve gelişimi

Bu bölümde ilk çocukluk ya
da diğer ismiyle erken
çocuklukta fiziksel
değişimler, bilişsel
değişimler, dil gelişimi ve ilk
çocuklukta dil gelişiminin
özelliklerini ve gelişimin
seyrini öğreneceğiz.

Metinler, örnekler, sorular
ve analizler ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

87

Anahtar Kavramlar


Ahlaki gelişim



Cinsel kimlik



Cinsiyet rolü



Demokratik ana baba



Hoşgörülü ana baba



İhmalkâr ana baba



Otoriter ana baba



Vicdan
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Giriş
Kuşkusuz bebeklik insan yaşamındaki en farklı gelişim dönemidir. Bu dönemde
bebekteki büyüme oldukça çarpıcıdır. İlk çocuklukta bu bedensel büyüme yavaşlasa da ilk
çocukluk dönemindeki bir çocuğun bir bebekten ayırt edilir farklılıkları vardır.
Fark etmek ya da fark ettirmek gerekir ki, ilk çocukluk döneminde çocuğun nasıl
geliştiğini anlayan ana baba ve eğitimciler, çocuğun öğrenmeye ilişkin doğal ilgisini bastırmak
yerine bu ilgiyi teşvik edecek programlar yaratma konusunda aktif olarak rol alabilirler. Bu
bölümde yeni yürüyen bebek, okul öncesi dönemine doğru gelişirken ortaya çıkan tipik fiziksel,
bilişsel ve dildeki değişimler incelenecek ve erken çocukluk döneminde ki eğitime ilişkinde
bilgi ve değerlendirmelerde sunulacaktır.
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6.1. İlk Çocukluktaki Fiziksel Değişimler
İlk çocuklukta fiziksel değişimler beş grupta ele alınmaktadır. Bunlar;
1.

Beden büyümesi ve bedendeki değişimler

2.

Motor gelişim

3.

Uyku

4.

Beslenme ve Egzersiz

5.

Hastalık ve Ölüm

Beden büyümesi ve bedendeki değişimler
Bir önceki bölümde, bebekliğin ilk yılındaki büyümenin hızlı bir şekilde baştan aşağı
ve içten dışa bir gelişim sürecinde olduğu bilgisi bulunmaktaydı. Bu süreç bu bölümde de
sürdürülen bir gelişim çizgisi olduğunu öncelikle ifade etmekte yarar vardır.
İlk çocuklukta beden büyümesi ve bedendeki değişim onun bebeklik döneminden ayırt
edilmesini sağlayan en belirgin fiziksel değişimdir.
İlk çocukluk döneminde bir çocuğun boyu ortalama olarak 6.5 cm ve kilosu da 2-3 kilo
kadar artmaktadır. Doğaldır ki büyüme yapısı bireysel olarak farklılık gösterebilen bir
durumdur. Farklılığın en önemli nedeni kalıtımda olsa çevresel deneyimlerinde bu farklılıkta
önemli bir etkisi olduğu ifade edilmektedir.
Dünya çocuklarının boy ve kilo özelliklerine ilişkin bir araştırmaya göre boy
uzunluklarındaki farklılıkta rol oynayan iki etmenin etnik köken ve beslenme biçimi olduğu
kabul edilmektedir.
Beyin ve sinir sistemindeki görünmeyen değişimler daha az önemli olmamakla birlikte,
çocuğu biliş ve dil açısından gelişime hazırlamaktadır.
İlk çocukluktaki en önemli fiziksel gelişimlerden birisi de beyin ve sinir sistemindeki
sürekli değişimdir. Çocuk üç yaşına geldiğinde beyni, erişkin bir insanın beyninin dörtte üçü
büyüklüğüne ulaştığı, altı yasına geldiğinde ise çocuğun beyni yetişkin beyninin %95’ine
ulaştığı saptanmıştır.
Konuyla ilgili bilim insanları, araştırmacılar çocukların beyninde 3 ve 15 yaş arasında
oldukça çarpıcı anatomik değişimler gerçekleştiğini bulmuşlardır. Araştırmalar 3 ve 6 yas
arasındaki çocukların beynindeki en hızlı değişimin; beynin planlama, yeni etkinlikler organize
etme ve yapılanlara ilişkin dikkati sürdürmede görev alan frontal lob kısmında gerçekleştiğini
ortaya koymaktadır.
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Motor gelişim;
İlk çocukluk dönemindeki çocukların çoğu yaşamları boyunca olabilecekleri en üst
düzeyde aktif ve hareketlidirler. Bu hareketliliğin nedeni onun motor gelişimi ile ilgilidir. Hem
kaba motor beceriler hem de ince motor beceriler bu dönemde çok belirgin bir biçimde çocuğun
yaşamına etki etmektedir.
Kaba motor beceriler ilk çocuklukta 3 yasında atlama, zıplama, geri ve ileri koşma gibi
hareketleri yapmaktan hoşlanırken bir odayı baştan aşağı koşabileceklerini ve 15 cm
zıplayabileceklerini göstermekten büyük gurur duyarlar. 4 yasındaki çocuklar da atletik
cesaretlerini göstererek beş yasındaki çocuklar ise daha da maceracı hâle gelerek, birbirleriyle
yarışarak ve yetişkinlerle mücadele ederek kendilerini ispat etme çabasındadırlar.
İnce motor becerilerde ise, 3 yaşındakiler henüz tam da başarılı değillerdir. Ancak
oyuncaklarıyla kuleler yapabilirler Dört yasında ince motor gelişimde büyük bir ilerleme
sağlanmış olur, beş yasında ise ince motor becerilerde oldukça beceri olabilecekleri
söylenebilir.
Uyku
Bilim adamları ilk çocukluk dönemindeki çocukların 11-13 saat kadar uyuması
gerektiğini söylemektedirler. Bu dönemde küçük çocukların yatağa girmeden önce
dirençlerinin azalması için onlara yardımcı olunması gerekir.
Beslenme ve egzersiz
İlk çocuklukta yeme alışkanlıkları gelişimin önemli bir yönünü oluşturur. Çocukların ne
yedikleri iskeletteki büyümeyi, beden şeklini ve hastalıklara karşı olan düzeyini bu dönemde
oldukça fazla etkilemektedir.
Uzmanlar egzersiz ve bedensel etkinliklerinde bu dönemde çocuğun yaşamını
etkileyecek önemde olan unsurlar olduğunu ifade etmektedirler. Bu dönemdeki çocukların
günde en az iki saat fiziksel etkinlik içinde yer alması, bu iki saatin ilk bölümünün
yapılandırılmış egzersizler diğer kalan kısmının ise serbest faaliyetler olarak kullanılması
önerilmektedir.
Hastalık ve Ölüm
Bu döneme ilişkin Dünya genelinde en fazla ölüm sebebi olarak kazalar, kanser, kalp
ve damar hastalıkları geldiği belirtilmektedir. Aynı zamanda son yıllarda gelişmekte olan
toplumlardan gelen HIV AİDS virüsüne yakalanma giderek artarken, aşıların dünya genelinde
ölüm oranlarını düşürdüğü ifade edilmektedir.
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6.2. İlk Çocuklukta Bilişsel Gelişimler
İlk çocukluk döneminde çocukların bilişsel dünyası oldukça yaratıcı, özgür ve şaşırtıcı
özellikler gösterir. Bu dönem çocukların hayal güçlerinin sürekli çalıştığı bir dönem olarak
görülür.
Bu bölümde ilk çocukluk döneminde ki bilişsel gelişimde üç kuram üzerinde
durulacaktır. Bu kuramlar; Piaget’in kuramı, Vygotsky’in kuramı ve bilgi işleme kuramıdır.
Piaget’in Kuramında “ İşlem Öncesi Evresi” ;
Bu kurama göre işlem öncesi dönemde ilk çocukluk çağında olanlar, işlem yapacak
yeterliliğe gelmemişlerdir. Ancak kalıcı kavramlar oluşturabilecekleri ve akıl yürütebilecekleri
ifade edilmektedir.
2-4 yaş arasını kapsayan sembolik işlev alt evresinde çocuklar o sırada orada
bulunmayan bir nesneyi zihinsel olarak ifade edebilirler. Bu dönemde benmerkezcilik son
derece belirgin olarak çocukta kendini göstermektedir.
4-7 yaşları arasını kapsayan sezgisel düşünce alt evresinde ise; çocuklar akıl yürütmeye
ve pek çok soru sormaya başlarlar. Bu döneme sezgisel denmesinin anlamı çocukların sahip
oldukları bilginin güvenirliğinden emin olması ancak bu bilgiye nasıl erişeceklerini
bilmemelerinden kaynaklanmaktadır.
Vygotsky’nin kuramı;
Vygotsky’nin kuramı gelişimde sosyal ve yapısalcı bir yaklaşıma sahiptir. Bu kurama
göre çocuklar bilgilerini sosyal etkileşimleri üzerine oluştururlar. Dil, sadece iletişim kurmak
için değil, aynı zamanda plan yapmak, rehber olmak, kendi davranışlarını gözlemlemek ve
sorunlara çözüm aramak içinde kullanılır.
Vygotsky’nin kuramı aynı zamanda yetişkin ve akranların çocuklara destek olarak
onlara öğrenmelerinde yardımcı olacağını söylemektedir.
Bilgi işleme süreci
İlk çocukluk döneminde gerçekleşen yönetici ve sürdürülebilir dikkatteki ilerlemeler
oldukça önemlidir. Bu dönemde aynı zamanda kısa süreli bellekte önemli gelişmeler yaşanır.
Uzmanlar bu dönemdeki çocuklarda insan zihniyle ilgili meraklarının belirgin olduğunu ve bu
durumun zihin kuramıyla incelenmesi gerektiğinin altını çizmektedirler. Bu çağda birçok
gelişimsel değişiklik çocuğun zihinsel kuramını belirlemektedir ve ne yazık ki bunların içinde
yanlış inançlar da bulunmaktadır.
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6.3. Dil Gelişimi
Kuşkusuz dil gelişimi, çocukluğu, çocukluk tüm yaşamı çokça belirleyen süreçlerdir.
İlk çocukluk döneminde çocuklar dildeki kurallar sistemini kavramaya başlarlar. Ses
bilgisi anlamında bakıldığında, çocukların bu dönemde konuşulmakta olan dildeki seslere karşı
duyarlı hâle geldiği görülmektedir.
İlk çocukluk dönemindeki çocukların iletişim becerileri gelişir. İletişim kurarken
başkalarının varlığına gereksinim duyarlar ve duruma uygun şekilde konuşma biçimlerini
değiştirmeyi öğrenirler. Tüm uzmanlar bu dönemde anne baba ve öğretmenlerin çocuklarına
okuma yazma becerilerini geliştirmeleri için destekleyici bir ortam sunmayı görev bilmeleri
gerektiğini savunmaktadırlar.

6.4. İlk Çocuklukta Sosyal ve Psikolojik Gelişim
İlk çocuklukta, çocukların duygusal yaşamları ve kişilikleri önemli şekillerde gelişir.
Pek çok değişiklik, erken çocuklukta küçük çocukların sosyo-duygusal gelişimini biçimlendirir.
Gelişmekte olan zihinleri ve sosyal deneyimleri, benliklerini, duygusal olgunluklarını, ahlaki
anlayışlarını ve cinsiyete dair farkındalıklarını geliştirmede önemli ilerlemeler sağlar.
İlk çocuklukta sosyal ve psikolojik gelişimler üç grupta incelenir. Bunlar; duygusal
gelişim ve kişilik gelişimi, aileler ve akran ilişkileri, oyun ve televizyon olarak sıralanmaktadır.
Duygusal gelişim ve kişilik gelişimi
İlk çocukluk dönemi Erikson’un kuramına göre; gelişimin girişimciliğine karşı suçluluk
duygusu çelişkisi içerdiği bir dönemdir.
Benlik;
Emeklemeyle başlayan gelişim sürecinin, temel düzeyde kendini anlaması, ilk çocukluk
dönemindeki çocuğun kendini, vücut bölümlerini, maddi varlıklarını fiziksel aktivitelerle ifade
ettiği bir dönemdir. Bu dönem içinde 4-5 yaşlarında çocuklar kendilerini karakter özelliklerine
göre de tanımlamaya başlarlar. Bu benlik gelişimi açısından çok önemlidir.
Duygusal Gelişim;
Küçük çocukların duygularındaki gelişmeler, duygularını ifade etme, duygularını
anlama ve duygularını düzenlemeyi içerir.
İlk çocukluk döneminde, çocukların duygu aralığı gurur, utanç ve suçluluk gibi öz-bilinç
duyguları deneyimlemeye başladıkça genişler. İki ile dört yaşları arasında çocuklar duygularını
açıklamak için daha fazla terim kullanırken aynı zamanda duyguların sebep ve sonuçlarını daha
fazla öğrenirler. Dört, beş yaslarında ise duygularını yansıtma ve tek bir olayın farklı insanlarda
farklı duygulara yol açacağını anlam yetenekleri oluşur.
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Ahlaki gelişim;
Ahlaki gelişim, insanların diğerleriyle etkileşimlerinde ne yapması gerektiğiyle ilgili
kurallar ve geleneklerle ilgili düşünceler, duygular ve davranışları içermektedir.
Bilindiği gibi Freud’un psikoanalitik kuramı, kişiliğin ahlaki yönü olan süper egonun
gelişimindeki duyguların önemini vurgular. Bu noktada empati gibi olumlu duygular, çocuğun
ahlaki gelişimine katkıda bulunur.
Çocuk gelişiminde bu dönem, ahlaki gelişim açısından pek çok yeni bilginin ortaya
atıldığı bir dönem olarak görülmektedir. O nedenle bu konuda çalışmayı düşünenlerin, bu
konuyu detaylı ve derinlemesine çalışmalarında yarar vardır.
Cinsiyet;
İlk çocukluk döneminin sosyal ve duygusal gelişiminde önemli faktörlerden birisi de
çocuğun cinsiyetidir. Cinsel kimlik, çoğu çocuk için iki buçuk yasından itibaren edinilir.
Cinsiyet rolü, dişi veya erkeklerin nasıl düşünmesi, davranması ve hissetmesi gerektiğini
belirten bir dizi yapısal süreci de oluşturur.
Sosyal rol kuramı, psiko-analitik kuram ve sosyal bilişsel kuram cinsiyet özelliklerinin
gelişimindeki farklı açıları vurgular.
Aileler
İlk çocukluk döneminde aileler ve ebeveynlik yapma biçimleri, hem çocuğun bu
döneminin nasıl biçimleneceği hem de bu çocuğun yaşamının nasıl biçimleneceği konusunda
son derece önemli bir konuyu oluşturmaktadır.
İlk çocuklukta aileler konusunun dört ara başlık içinde işlenecektir. Bunlar; ebeveynlik,
çocuğa kötü muamele, kardeş ilişkileri ve doğum sırası, toplumsal değişimde aile olarak
sıralanabilir.
Ebeveynlik;
Kuşkusuz iyi ebeveynlik zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir. Bu süreç aslında her bir
çocuk ve her bir ebeveyn açısından teklik içerir ancak yine de bu konuda bazı gruplamaların
olduğu da göz ardı edilmemelidir. Bir çocuk ve ebeveyni arasındaki ilişkiyi anlamak için,
ebeveynlerin çocuklarıyla etkileşirken kurdukları ana babalık biçimleri ya da ana baba
tutumlarını, çocuklarını nasıl disipline ettiklerini ve ortak ebeveynliği takip etmek,
değerlendirmek gerekir
Uzmanlar ana babaların ne cezalandırıcı ne de mesafeli olması gerektiğini ifade ederler.
Onlara göre; çocuklar için kurallar geliştirilmeli ve onlara karşı şefkatli olunmalıdır.
Bu konuyla ilgili çok önemli kuramcılardan olan Baumrind dört tip ana baba tutumu
olduğu ifade etmektedir. Bunlar;
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Otoriter ana baba;

Çocukları kendi emirlerine uymaya ve kendi iş ya da çabalarına saygı duymaya
zorladığı sınırlayıcı, cezalandırıcı bir ebeveynlik rolü olarak tanımlanır. Otoriter ana baba
çocuklarını kontrol ederler, katı kurallar koyarlar ama çocuklarını dinlemezler. Çok az sözlü
iletişime olanak tanırlar. Uzmanlar otoriter ana babalığın çocuklarda sosyal yetersizliğe neden
olduğunu belirtmektedirler


Demokratik ana baba;

Çocuklarını bağımsız olmaya yönlendiren ancak bununla birlikte onun eylemlerine
sınırlar ve kontroller koyan ana baba tutumları olarak tanımlanır. Bu tutum içinde genelde sözlü
iletişime olanak sağlanır. Bu ana babalar çocuğa karşı sıcak bir ilgi duyup bunu da çocuğa
hissettirirler. Uzmanlar demokratik ana babalık tutumunun çocukta sosyal yeterlilik
oluşturduğuna işaret etmektedirler.


İhmalkâr ana baba;

Çocuğun yaşamından kopuk, ilgisiz olunan bir ebeveynlik tutumudur. Uzmanlar bu
tutum içinde bulunan çocuklarda sosyal yetersizlik ve öz kontrol eksikliği görülebileceği
uyarısında bulunmaktadırlar.


Hoşgörülü ana baba;

Çocuklarıyla yakından ilgilenen ancak onlardan pek bir şey istemeyen, kural
koyamayan bir ana baba tutumudur. Uzmanlar hoşgörülü ana baba tutumu olan ailelerden gelen
çocuklarda da sosyal yetersizlik ve öz kontrol eksikliği görülebileceği uyarısında
bulunmaktadırlar
Çocuğa kötü muamele
Çocuğa kötü muamele, fiziksel istismar, çocuk ihmali, cinsel istismar ve duygusal
istismar biçimlerini içine alan bir davranış biçimidir.
Hiç kuşku yok ki çocuğa kötü muamele, çocuğu akademik ve duygusal olarak zedeleyici
bir durumdur ve çocukta pek çok sorun oluşturacak psikolojik-sosyal zorlanmalar oluşturacak
bir durumdur.
Uzmanlar çocukken kötü muamele görmüş yetişkinlerin de kendi çocuklarına kötü
muamele yapabileceğini ve yetişkin yaşamlarında bile pek çok sorundan kolayca
incinebileceklerini ifade etmektedirler.
Kardeş ilişkileri
Kardeş ilişkileri her kültürde, her ailede her toplumda ve inanç grubunda birbirinden
kuşkusuz farklı biçimlerde seyir edecektir. Anacak her ne olursa olsun kardeşlik olumlu ya da
olumsuz olsa da bir ilişki içeren bir akrabalık bağıdır. Ailenin ebeveynlik biçiminin çok
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etkilediği kardeşlik sisteminin sağlıklı iletişim biçimi ilk çocukluk çağındaki çocukları mutlak
çok olumlu yönde etkileyecek bir faktördür. Kardeşliğin nasıl işleyeceği kardeşler arası ilişki
kurma kadar anne babalığın bu bağın kurulmasına ilişkin doğru-olumlu müdahaleleriyle de çok
yakından ilgilidir.
Toplumsal değişim ve ilk çocukluk;
Geçen 100 yılık değişim aile olma biçimlerini, aile ilişkilerini ve ailenin yapısını
kökünden etkilemiştir. Tarım toplumundan sanayi topluma geçen bireylerin tüm yaşantıları,
değerleri, yaşantının amaç ve işlevselliği değişmiştir.
Günümüzde her iki ebeveyninde ev dışında tam zamanlı çalışıyor olması çocuklar
üzerinde hep ifade edilenin aksine olumsuz bir etki göstermediği ilgili uzmanlarca ifade
edilmektedir. Ancak ebeveynin işinin biçimi, onun ebeveynlik yapma biçimini etkileyebilen,
ebeveynlik kalitesini etkileyen bir süreci de oluşturduğu mutlaktır.
Özellikle son elli yıl içinde gittikçe artan boşanma oranları çocuğu doğrudan etkileyen
bir durum oluşturduğu kesindir. Boşanmanın çocuğun uyumuna olumsuz etkileri olabilir ancak
beraber yasayan ve şiddetli geçimsizlik yasayan çiftlerin yanında büyüyen çocuklarında
uyumlarında bir sıkıntıolabilir. Boşanmış ebeveynler uyumlu bir ilişki geliştirip ve güvenilir bir
ebeveynlik uygularsa, bu durum çocuğun uyumuna da olumlu etki edecektir.
Akran ilişkileri, oyun, televizyon ve bilgisayar
İlk çocukluk dönemi yasayan çocukların sosyal ve psikolojik gelişimindeki önemli alt
balıklardan bir tanesi de akran ilişkileri, oyun ve televizyon başlığı içinde ele alınmaktadır. Son
on yıldaki gelişmeler bu bağlığa aynı zamanda bilgisayarında eklenmesini bize neredeyse
zorunlu kılmaktadır.
Akranlar güçlü sosyalleşme araçlarıdır ve aynı zamanda aile dışındaki dünya ile ilgili
bilgi ve karşılaştırma kaynağıdırlar. İlk çocuklukta, arkadaşlar genelde birlikte oyun
oynananlardır. Uzmanlar ebeveyn, çocuk ve akran ilişkilerinin çoğunlukla birbiriyle bağıntılı
olduğunu ifade etmektedirler. Bu yaş çocukları akranlarıyla itişip kakışma oyunları oynamaktan
hoşlanırlar ancak sıkıntıları olduğunda ebeveynlerine yöneleceklerdir.
Oyun bu yas grubu için akranlarla ilişki, gerilim boşaltma, bilişsel gelişimde ilerleme,
keşfetme ve güvenli bölgenin korunması gibi pek çok işleve sahiptir. Uzmanlar oyunun çocuk
açısından hem bilişsel hem sosyal yönleri olduğunu belirtmektedirler.
İlk çocukluk dönemi için televizyonun çocukların gelişiminde yarardan çok zarar
verdiği günümüz bilim damlarının yaygın görüşünü oluşturmaktadır. Televizyon ve bilgisayar
çocukları pasif öğrenici hâline getirmek ve onlara saldırgan modeller sunmak gibi zararlı
etkileri olduğu, artık kabul edilmiş bilgiler içine girmiştir. Televizyon ve bilgisayardaki şiddet
temaları, çocuğun saldırgan davranışlarına rol modellik yapabilmektedir.
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Uygulamalar
1)
Ailenizin ve sizin fotoğraf albümünüzü çıkartın ve ailece herkes kendisinin en
küçük hâllerinde ne hatırladığını, o fotoğrafları çekerken hangi duygu, beceri ve gelişimde
olduğunu konuşun – tartışın.
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Uygulama Soruları
1)

Piage hakkında bilgi toplayınız, otobiyografini bulup inceleyiniz.

2)

Vygotsky hakkında bilgi toplayınız, otobiyografisini bulup, inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk çocukluk ya da diğer ismiyle erken çocuklukta fiziksel değişimler,
bilişsel değişimler, dil gelişimi ve ilk çocuklukta dil gelişiminin özelliklerini ve gelişimin
seyrini öğrenmiş olduk.
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7. ORTA VE GEÇ ÇOCUKLUK ÇAĞI VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde orta ve geç çocukluk olarak ifade edilen okul çağındaki çocukların fiziksel
ve bilişsel değişiminin özellikleri ve bu değişim sürecinin özellikleri öğrenilecektir. Bu
bölümde ayrıca okul çağı çocuklarının sosyal ve psikolojik gelişim örüntüleri ve özellikleri de
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Okul dönemi çocukluk dendiğinde aklınıza ilk ne gelmektedir?

2)

Sizce neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Orta ve geç çocukluk
dönemi ve özellikleri

Okul çağındaki çocukların fiziksel
ve bilişsel değişiminin özellikleri ve
bu değişim sürecinin özellikleri
öğrenilecektir. Bu bölümde ayrıca
okul çağı çocuklarının sosyal ve
psikolojik gelişim örüntüleri ve
özellikleri öğrenilecektir.

Metinler, örnekler,
sorular ve analizler ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Belirsiz iz kuramı



Beyin fırtınası



Bireysel farklılıklar



Bütüncül dil yaklaşımı



Dikkat eksikliği disleksi



Duygusal ve davranışsal bozukluklar



Eleştirel düşünme



En az sınırlayıcı ortam



Farkındalık



Kaynaştırma



Otistik spektrum bozuklukları



Üçlü zekâ kuramı



Üstün zekâ



Uzun süreli bellek



Yaratıcı düşünme



Zekâ



Zekâ geriliği
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Giriş
Okul çağı dönem olarak da isimlendirilebilecek olan orta ve geç çocukluk dönemi
çocuklar için adeta başka bir düzeyde yaşanılan çok özel bir dönemdir. Bu dönemde bebeklik
ve ilk çocukluk çağına göre büyüme hızları biraz düşecektir. Ancak özellikle bilişsel gelişme
sürecinde çok önemli aşamalardan geçecektir.
Bu bölüm en temelde iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde okul çağı
çocuklarının fiziksel ve bilişsel gelişim örüntüleri üzerinde durulurken ikinci bölümde, okul
çağı çocuklarının sosyal ve psikolojik gelişim örüntüleri ve gelişim süreci üzerinde
durulacaktır.
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7.1. Orta Ve Geç Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
Okul çağı çocuklarda fiziksel ve bilişsel gelişim beş grup içinde incelenecektir.
Önce bu çağ çocuklarının fiziksel büyüme ve gelişimi üzerinde durulacak, sonra bu
dönemdeki çocukların beyin işlevleri üzerinde durulacaktır. Motor gelişim ve bu çağ
çocuklarının fiziksel aktivite ihtiyacını betimlemeyi amaçlayan bölüm ile son olarak okul çağı
çocuklarının sağlık ve sağlığını tehdit eden unsurlar ile hastalıkları üzerinde durulacaktır.
Bedensel büyüme ve değişim;
Okul çağı çocukları, bu dönem içinde bedensel olarak uzar, kilo alırlar ve güçlenirler.
Diğer gelişim dönemlerine göre daha yavaş ancak süreğen bir gelişim görünmektedir. Kısmen
diğer gelişim dönemlerine göre sakin bir dönem olarak görülür.
Bu dönem boyunca çocuklar 5 – 7.5 cm arası büyüme gösterirler. Kas kütleleri ve
gücünde belirgin bir artış söz konusudur.
Beyin;
Okul çağı çocuklarda beyin fonksiyonlarındaki en belirgin farklılıklar; artan dikkat,
muhakeme ve bilişsel kontrol gibi konulardaki gelişim olarak görülmektedir. Bu yaş çocuklarda
odaklanma sürecinde belirgin bir artış olması beklenir.
Motor gelişim;
Bu dönem çocuklarının motor gelişimleri olarak gözlenen davranışlarında, vücutları
üzerindeki kontrollerinin arttığı ve daha koordineli olabildikleri dikkat çekmektedir. İnce motor
becerilerinde ise yazı stil ve ahenklerinde önemli bir değişim gözlenebilir. Sürece cinsiyet
açısından bakıldığında kızların ince motor becerilerinde erkeklerin ise kaba motor becerilerinde
daha fazla geliştikleri ifade edilebilir.
Fiziksel aktivite;
Son dönemde çocuklarda görülen obezite ve benzeri hastalıkların bu dönem
çocuklarının çok fazla hareket etmediklerini göstermektedir. Bu dönemde oluşturulacak olan
ve düzenli yapılması gereken fiziksel aktivite pek çok açıdan çocuğun sağlıklı bir gelişim içinde
kalmasını sağlayacaktır. Tersi her alanda yüksek sorunlar oluşturabilecek bir etkileşimi
oluşturabilecek kapsamdadır.
Sağlık ve sağlığı tehdit eden unsurlar;
Uzmanların aktarımı doğrultusunda bilinmelidir ki, orta ve geç çocukluk çağı, normal
olarak sağlığın en üst düzeyde olduğu bir dönemdir. Bu dönemdeki en büyük risk kazalardır,
özellikle motorlu kazalar, ciddi ölüm tehlikesi taşırlar. Bu dönemde de kalp damar hastalıkları
ve kanserin yine en önemli sağlık sorunlarını oluşturduğunu belirtmekte yarar vardır. Ayrıca
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bu dönemde yukarıda da ifade edildiği gibi obezite giderek artan bir sağlık sorunu olarak
dikkatleri üzerine toplamaktadır.
Bilişsel değişim ve gelişme
Bu dönem Piaget’in çocuk gelişim kuramındaki yeni bir aşamayı işaret etmektedir. Bu
aşama; somut işlem dönemi olarak adlandırılır. Bu aşama 7-11 yasları arasında sonlandığı ifade
edilmektedir.
Bu dönemde çocukların somut işlemleri yapabildikleri ve muhakeme becerilerin
gittikçe arttığı bir dönem olarak tanımlanır.
Bu süreçte çocukların uzun süreli belleklerin ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu noktada
belirsiz iz kuramı, bellekteki gelişimsel değişimleri açıklamak için önerilirken, eleştirel
düşünme içinde değerlendirilmelidir. Yaratıcı düşünmede bu dönemde yeni, alışılmadık yolları
düşünme ve sorunlara kendine özgü çözümler üretme becerisidir. Bu noktada çocuklarda beyin
fırtınası gibi pek çok yeni düşünme yolu ve stratejisi denenebilir.
Zekâ; tanım itibarıyla sorunları çözme ve günlük deneyimlere uyum sağlayarak
onlardan öğrenmeye yönelik çıkarımlar yapma becerisi olarak bilinir. Zekâya yönelik
araştırmalar genelde bireysel farklılıklara odaklanmaktadır.
Çoklu zekâ yaklaşımları zekâyı kavrayışımızı artırmakla birlikte, bu yaklaşımları temel
alan araştırmaların iyi yapılandırılmadığı konusunda eleştirilmektedir
Zekâ geriliği düşük zekâ ve gündelik yaşama uyum sorunlarını içerir. Zekâ geriliği ile
ilgili bir sınıflama organik ve sosyo-kültürel geriliği bir birinden ayırabilmelidir. Üstün zekâlı
çocuklar içinde bu böyledir. Üstün zekâlı çocuklar (130 veya üstü zekâ) ya sahip çocukları
betimler. Bazen de bu bir üstün yetenek olarak da görülür. Üstün zekâlı çocukların ayırt edici
özellikleri arasında erken olgunlaşma, kendi bildiği gibi yapma ve öğrenme tutkuları olduğu
söylenebilir.
Dil gelişimi
Bu dönem çocuklarının sözcük ve dil bilgisi doğrultusunda daha analitik ve mantıklı bir
yaklaşıma sahip oldukları ifade edilmektedir. Bu dönemde karmaşık dil bilgisi
kullanabilecekleri ve öykü yazabilecekleri belirtilmektedir.
Bütüncül dil yaklaşımı; bu dönemdeki çocukların okuma ile öğretimin çocuğun doğal
dil öğrenimine parelel olması gerektiğini betimlemektedir.
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7.2. Orta Ve Geç Çocukluk Döneminde Sosyal Ve Psikolojik Değişim
Ve Gelişim
Orta ve geç çocukluk yılları bedensel, fiziksel sakin bir dönem olmasının tam tersi
sosyal ve psikolojik yaşamlarının çok zenginleştiği bir dönemdir. Aile, akranlar,, ilişkiler, okul
daha yeni ve farklı bir niteliğe kavuşmuştur.
Bu dönemde de yine benlik kavramı, ahlaki kavramlar da yaşamın bu noktasında
çocuğun kafa yorduğu önemli ögeler hâline gelmişlerdir.
Orta ve geç çocukluk çağında sosyal ve psikolojik gelişim ve değişimi burada dört grup
içinde işlenecektir. Bunlar; duygusal ve kişilik gelişimi, aileler, akranlar ve okullar olarak ifade
edilebilir
Duygusal ve kişilik gelişimi;
Orta ve geç çocuklukta duygusal ve kişilik gelişimini; benlik, duygusal gelişim, ahlak
gelişimi ve cinsiyet alt bölümleri içinde incelemeye çalışacağız.
Benlik;
Orta ve geç çocuklukta kendini anlama, toplumsal kıyaslama sosyal ve psikolojik
kişiliğin kazanmasını daha fazla ortaya koyar. Okul çağı çocukları bu dönemde toplumsal
anlayışları artarken, psikolojik bir derinlikte kazanırlar.
Benlik, bir ölçüde kendilik olarak tanımlanabilir ve bu noktada benlik saygısı da,
benliğin genel olarak kendiliğinin kişideki değeri anlamında da düşünülebilir. Bu kavram farklı
kitaplarda benlik değeri, benlik imajı olarak da kendine yer bulmaktadır.
Uzmanlar okul çağı çocuklarda benlik saygısının önemine dikkat çekerlerken, benlik
saygısını artırmanın farklı yollarını betimlemektedirler. Bu yollar;
1.

Düşük benlik saygısının nedenlerini tespit etmek

2.

Duygusal destek ve sosyal onay vermek

3.

Çocukların başarmalarına yardımcı olma

4.

Sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olma

Öz yetkinlik, sosyal öğrenme kuramında öne çıkan kavramlardan biridir. Kişinin bir
durumun üstesinden gelerek olumlu sonuçlara varabileceğine dair bir inanç taşıması
anlamındadır.
Bu dönem aynı zamanda Erikson’un dördüncü gelişim evresi olan, başarılı olmaya karşı
yetersizlik duygusunun ortaya çıktığı dönem olduğu akıldan çıkartılmaması gereken bir
durumdur.
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Duygusal gelişim;
Bu dönemde çocuklarda duygularında gurur duyma ve utanma gibi iki farklı duygunun
görülür bir biçimde arttığı fark edilir. Bu dönemde aynı zamanda olumsuz, yıkıcı duyguları
bastırmaları ve duygularını yönetmeye ilişkin çaba sarf ettikleri de belirtilmektedir.
Gelişim psikolojisinde çalışmalar göstermektedir ki çocuklar büyüdükçe özellikle
duygusal konularda başa çıkma becerileri ya da stratejileri artmaktadır.
Ahlaki Gelişim;
Bu dönem çocuklarının ahlaki gelişimleri üzerinde dururken önemli bir ismin
çalışmasını bilmek gerekmektedir.
Kohlberg görüşünü, 20 yıl boyunca çocuklarla özel görüşme yaparak geliştirdi.
Görüşmede çocuklara karakterlerinin ahlaki ikilemde kaldığı hikâyeler verildi. Ve bu
hikâyelere verilen yanıtlar üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Kohlberg’in ahlak gelişiminin
üç düzeyi ve altı evresi, yeryüzünde insanların yaşa dayalı aynı evrelerden geçerek, ahlaki
muhakeme kabiliyetini geliştirdiğini savunur.
Kohlberg ahlaki gelişimi üç düzeyde ele almıştır. Bu düzeyler gelenek öncesi düzey,
gelenek düzeyi ve gelenek ötesi düzey. Bunun altında da her evrede iki düzey bulunur. Aşağıda
bu üç düzey ve alt düzeylerinin açılımı bulunmaktadır
1.

Düzey

Gelenek Öncesi Düzey
İçselleştirme Yok
1.evre
Bağımlı ahlak
Bireyler kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler, başkalarının da aynısını
yapmasına izin verirler. Doğru olan eşit alışverişle ilgilidir
2.evre
Bireysellik, amaç ve alışveriş
Büyükleri öyle istediği için çocuklar itaat ederler. İnsanların ahlaki kararları, cezadan
kaçmak üzere kuruludur.
2.

Düzey

Geleneksel Düzey
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Orta düzeyde içselleştirme
3. Evre
Karşılıklı kişisel Beklentiler, ilişkiler ve kişilerarası uyum
Bireyler, ahlaki yargıların temeline güven, şefkat ve sadakat gibi ögeler koyarlar
4. Evre
Toplumsal düzen ahlakı
Ahlaki yargılamalar toplumsal düzen, hukuk, adalet ve görev hissiyatının anlaşılması
üzerine kuruludur.
3.

Düzey

Gelenek sonrası Düzey
Tam içselleştirme
5.evre
Sosyal Sözleşme veya yararlılık Eğilimi ve Bireysel Haklar
Birey değerler, haklar ve ilkelerin kanunlara aştığı sonucunu çıkarır
6.evre
Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi
Kişi, evrensel insan haklarına dayalı ahlaki değerler geliştirmiştir. Kanunlar ile vicdan
arasında ikileme düştüğü zaman birey, kendi vicdanına uygun davranışta bulunur.
Cinsiyet;
Cinsiyet açısından okul çağı çocuklarda temel farkların olduğu belirtilmektedir.
İlkokuldan önce kız çocukları ile erkek çocukları farklı oyuncak ve aktiviteleri tercih ederler.
Bu da doğal olarak cinsiyete dayalı davranışların oluşmasına zemin oluşturacaktır.
Aileler:
Orta ve geç çocukluk döneminde normalde aileler çocuklarıyla, ilk çocukluk dönemine
göre daha az zaman geçirirler. Bu evrede ebeveynler çocuklarının özellikle akademik
başarılarını destekleme ve yönlendirme konusunda önemli bir rol oynarlar
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Akranlar;
Orta ve geç çocukluk döneminde akran ilişkilerinde görülen gelişimsel değişiklikler
arasında hemcinslerden oluşan akran grubu tercihlerinde artış, akran etkileşimine ayrılan
zamandaki artış ve akran grubu büyüklüğünün önemli olduğu görülmektedir.
Çocuk arkadaşlıkları da yetişkin arkadaşlıklar gibidir, bu yaş arkadaşlıklarda ortak
yönler önem taşır. Uzmanlar çocuk arkadaşlıklarının altı alt fonksiyonu olduğunun altını
çizerler. Bunlar;
1.

Eşlik

2.

Harekete geçirme

3.

Fiziksel destek

4.

Ego desteği

5.

Toplumsal kıyas

6.

Duygulanım ve samimiyet

Bu yaş dilimi içinde görülen en önemli sorunlardan birisi de çocukların zorbalığa maruz
kalmalarıdır.
Okullar;
Günümüz dünyasında bu yaştaki çocuklar için en iyi öğrenme stilli ve
kurumsallaşmanın nasıl olması gerektiği sürekli tartışılan bir konudur. Aynı zamanda sosyo
ekonomik düzey bu çağ çocukları için eğitimde oldukça belirleyici bir faktör olarak karşımızda
durmaktadır. Yoksulluk içindeki pek çok çocuk için, hem okul hem de ev ortamının durumu
çeşitli engeller çıkarttığı kesindir.

111

Uygulamalar
1)
Zekânın insan
arkadaşlarınızla tartışınız

yaşamındaki

etkisi

nedir?

Araştırınız,

inceleyiniz,
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Uygulama Soruları
1)
Kohlber’in ahlaki gelişim evreleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Çevrenizdeki
çocukları gözleyerek, yaşça sizce büyük olanlarla değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde orta ve geç çocukluk olarak ifade edilen okul çağındaki çocukların fiziksel
ve bilişsel değişiminin özellikleri ve bu değişim sürecinin özellikleri öğrenilmiştir. Bu bölümde
ayrıca okul çağı çocuklarının sosyal ve psikolojik gelişim örüntüleri ve özellikleri de
öğrenilmiştir.
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8. ERGENLİK ÇAGI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ergenlik çağının temel özellikleri öğrenilecektir. Bölüm içinde ilk önce
ergenliğin ne olduğu üzerinde durulacak daha sonra ergenlikte fiziksel değişimler ve ergenlikte
bilişsel gelişimler süreçleri öğrenilecektir. Son olarak bu bölümde ergenlikte görülen sağlık
sorunlarının ne olduğu ve olası nedenselliği de öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ergenliğin özellikleri nelerdir?

2)
Siz kendi ergenliğinizi “fırtına ve stres” dönemi olarak mı yoksa yeni kimlikler
arayışı olarak mı değerlendiriyorsunuz? Neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ergenlik döneminin temel
özellikleri

Ergenlik çağının temel
özellikleri, ergenlikte
fiziksel değişimler ve
ergenlikte bilişsel
gelişimler süreçleri,
ergenlikte görülen sağlık
sorunlarının ne olduğu ve
olası nedenselliği de
öğrenilecektir.

Metinler, örnekler, sorular
ve analizler ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Adet görme



Anoreksiya nevroza



Bulimia nevroza



Cinsellikle bulaşan hastalıklar



Erinlik



Hormonlar kişisel hikâye



Lider olgusu
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Giriş
Tahmin edilir ki insanın gelişim dönemleri üzerinde çalışan tüm profesyonellere insan
yaşamında en özel çağ hangisidir diye sorulsa en az yarısı ergenlik çağı diyecektir. Çünkü
ergenlik çağı bebeğin yeniden doğuşu gibi bir süreçtir ya da çocuktan bireye bir başkalaşımdır.
Bu cümle bile dönemin ne kadar özlü, özel bir dönem olduğunu bize hatırlatmaktadır.
Kitabın bu bölümünde ergenlikte ki temel değişimler en temelde dört ana grupta
incelenecektir. Bunlar; ergenliğin ne olduğu, ergenlikte fiziksel değişim ve başkalaşım,
ergenlikte bilişsel gelişim ve başkalaşım ve ergenlikte görülen sağlık sorunları ve nedenselliği
olacaktır.
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8.1. Ergenliğin Tanımlanması ve Fiziksel Değişimler
Ergenliğin tanımlanması ve fiziksel değişimlerinin aktarılacağı bu bölümde üç alt unsur
üzerinde durulacaktır. Bunlar; erinlik, beyin ve ergen cinselliğidir.
Ergenlik insan hayatı içinde çocuklukla yetişkinliği birbirine bağlayan bir geçiş
dönemidir. Bu noktada birkaç kavramın birbiriyle karıştırılmadan tanımlanmasında yarar
vardır. Bunlardan ilki erinlik olarak ifade edilen bir gelişim sürecidir.
Erinlik;
Erinlik; öncelikle ergenlikle karıştırılmaması gereken bir kavramdır. Erinlik ergenliğin
en önemli bir habercisi olsa da pek çoğumuz için erinlik, ergenlik döneminin sona ermesinden
önce tamamlanır.
Erinlik, erken ergenlikte yer alan ve hormonlarda ve bedensel gelişimde hızlı bir
değişimin gözlendiği bir dönem olarak tanımlanırsa, yanlış yapılmamış olunur. Erinlik bir anda
olan ani bir olay gibi düşünülmemelidir. Genç bir kız ya da erkeğin erinliğe tam ne zaman
girdiği ve ne zaman bu dönemin sona erdiğini söylemek oldukça zordur.
Erinliğin en belirgin özelliği cinsel olgunlaşma ve boy ve kiloda ki artışlardır.
Erinliğin belirleyicileri; beslenme, sağlık ve kalıtım olarak ifade edilmektedir. Erinliğin
başlama hamlesinin olduğu yaş pek çok faktöre göre değişse de kızlarda 11 yas civarı
erkeklerde ise 14 yaş civarı olarak ifade edilmektedir (bu yaşlardan 1 yaş alt ya da üst olabilir)
Erinlik döneminde bireysel farklılık mutlaktır. Ancak her erinlikte olan kişilerinde
benzer duygu ve düşüncelere önem verdikleri yapılmış pek çok çalışmada görülmüştür.
Örneğin ergenler beden imgelerine bu dönemde çok ilgi gösterirler bu noktada kızlar
kendilerini erkeklere göre daha da acımasız yargılayabilirler. Toplumdan topluma
farklılaşmakla birlikte kızlar için bu dönem erkeklere göre daha fazla zorluk ve riskler taşıdığı
ifade edilen bir durumu oluşturmaktadır.
Beyin;
Ergenlikte beyin biyo kimyasında diğer dönemlere oran çok daha az bir değişim olduğu
ifade edilmektedir. Ancak ergenlik çağında beyinsel işlev açısından akıl yürütme ve kendini
kontrol etmede olan ön lop kortekslerinde bir olgunlaşma olduğu belirtilmektedir.
Ergenlik ve cinsellik;
Ergenliğin belki de en zor süreci çocukluk dönemi boyunca cinsel bir hayatı olmayan
bir dönemden cinsel hayatı aktif olan bir yetişkinliğe geçişte bu dönemin hissedilmesi
durumudur. Bu bir tür köprü görevi olan bir dönemdir, bu yüzden
Ergenlik hiç kuşkusuz cinsel araştırmalar ve denemeler sürecidir. Hem kendilerinin
cinsel anlamda çekici olup olmadıklarını araştırırlarken hem de cinsellikle ilgili pek çok merak
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yaşarlar. Belki de bu döneme ilişkin en zor yan, ergenin aynı zamanda oldukça kırılgan olduğu
bir dönemdir bu.
Cinsel kimlik geliştirme;
Bir ergenin cinsel kimliği, etkinliklerini, ilgilerini, davranış şekillerini ve cinsel
yönelimini içermektedir.
Ergenlerin cinsel davranışlarının zamanlaması;
Cinsel ilişkinin başlama yaşı, toplumdan topuma, ülkeden ülkeye, erkek ya da kadın
olmaya, kültürel etkenlere, inanç yapılarına, sosyal faktörlere ve ekonomik statülere bağlı
olarak değişim gösterse de, tarihsel zaman içinde gittikçe daha küçük yaşlara doğru bir ivme
gösterdiği belirtilmektedir.
Erkeklerin ilk cinsel ilişkiye girme yaşlarının kızlara göre daha düşük olduğu pek çok
araştırma bulgusundan çıkan bir sonuçtur. Ancak belirtmekte yarar vardır ki erken cinsel ilişki
deneyimi sosyal, psikolojik ve kültürel pek çok açıdan riskli bir süreci oluşturduğu genel ortak
düşünce olarak ifade edilmektedir.
Uzmanların ifadeleri dikkate alındığına pek çok ergenin, özellikle de ergenliğin başında
olanların cinsel ilişkiye duygusal olarak da hazır olmadıkları yönündedir. Erken cinsel deneyim
ile uyuşturucu kullanımı, suçluluk, okulla ilgili sorunlar ile bir biçimde etkileşimin var olduğu
bulunmuştur. Ayrıca bu dönemde anne baba rolü ve tutumlarının da bu süreçte çok önemli bir
etkiye sahip olduğunun da ayrıca altı çizilmelidir.

8.2. Ergenlik ve Bilişsel Gelişim
Ergenlikte bilişsel gelişimde üç konu üzerinde odaklanmak önemlidir. Bunlar; Piaget’in
gelişim kuramı, ergen benmerkezciliği ve bilgi işlem süreci. Bunların üçü de birbiriyle ilişkili,
etkileşimli süreçler olarak ergenin bilişsel yapısının ne olduğu kavramada önemli bir unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Piaget’in kuramı;
Daha önceki dönemlerde söz konusu olduğu gibi çocuklar 7 yaşından itibaren somut
işlemler dönemi içinde olurlar.
Bu dönem içindeki çocuklar, somut olaylar ve cisimler hakkında mantıklı bir biçimde
akıl yürütürler. Bu dönemin akabinde 11 yas civarında bilişsel gelişimin dördüncü ve son
dönemi olan “ soyut işlemler” dönemi başlar. İşte bu dönem ergenlikle de ilişkilendirilen dönem
olarak akılımızda kalması gereken dönemdir.
Bu dönem adından da anlaşılacağı üzere somut var olmayan şeyler üzerinde de (soyut)
muhakeme yapabilme becerisini tanımlamaktadır. Ergenlerin bu döneme ilişkin en belirgin
özellikleri düşünceler üzerine de düşünebilmelerdir. Olan ile olması gereken hakkında son
derece idealist olan ergenler bu dönemde özellikle olması gerekenler üzerine pek çok fikir
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ortaya sürebilirler. Bu fikirlerin pek çoğunda bir mantık ta hâkimdir. Tada aslında mantıklı
fikirler üretmeye çalışırlar, algıladıkları soyut üzerinde.
Piaget’in bu kuramı son dönemlerde hatırı sayılır derecede eleştiride almaktadır. Bu
eleştirilerin bir kısmı, bu kuramın tüm ergenleri kapsamadığı ve genellenemez olduğu
yönündedir.
Ergen benmerkezciliği;
Ergenliği sadece bir fiziksel değişim olarak görmemek lazım. Ergenlik kişinin fiziksel,
biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel tümden yeniden formatlanması gibi bir değişmedir. Bu
durum tüm faktörlerin aynı zamanda birbirleriyle etkileşimi sonrasında daha da bir zorlaşan,
kesişen bir durumu anlatmaktadır.
Ergenin kendi görüntüsü ve davranışları konusundaki öz-farkındalığının artmasına
ergen benmerkezcilik denmektedir. Ergen benmerkezciliğinin iki unsuru bulunmaktadır.
Bunlar;
1.

Hayali seyirci

2.

Kişisel hikâye

Hayali seyirci, ergenin kendisi gibi diğer insanların da onunla ilgilendiğine inanması
ve ayrıca dikkat çekici davranışlarla ilgiyi çekmeye, görünür olmaya çalışması anlamında
kullanılmaktadır.
Kişisel hikâye ise ergen benmerkezciliğinin, biricik olma, yenilmez olma duygusuyla
ilgili yanını oluşturur.
Bilgi işleme süreci;
Ergenler, çocukluğun son yıllarında ve ergenlik boyunca belirli bir bilişsel düzeye
ulaşabilirler ya da ulaşamazlar. Bireysel farklılıklar burada son derece önemli bir hâl alır. Bu
durum ergenlerin çocuklardan daha fazla kendi gelişimlerini belirledikleri görüşünü destekler
bir hâldir.
Ergenlikte bilgi işlemede ki değişiklikler, karar vermede ve eleştirel düşünmede
ilerlemeleri kapsayan, yürütücü işlevlerdeki gelişmelerle kendini gösterir.

8.3. Ergenlikte Sağlık ve Sorunları
Ergenlik pek çok değişimin yaşandığı bir dönem olma özelliği ile de, sağlık açısından
karmaşık ve zorlu bir dönemdir.
Ergenlik yetişkinliğe geçişin bir köprüsü olması nedeniyle olumsuz sağlık alışkanlıkları
ve yetişkin yıllardaki ölüme sebep olan alışkanlıklar bu dönemde başlar. Bu dönemde oluşan
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kötü beslenme, spor yapmama ve yetersiz uyku, kaygılı olma en belirgin nedensellik konuları
içinde yer alır
Ergenlikte tüm dünyada son on yılda en fazla tartışılan konuların başında “uyuşturucu
kullanımı” en önemli sorunlardan biri olarak görülmektedir. Sigarada olduğu gibi en son veriler
alkol kullanımında da bir düşme eğilimi olduğunu da göstermektedir. Ancak bu süreçte
beklenmeyen başkaca kötü bir haber, reçeteli ağrı kesicilerin kullanımındaki artıştır.
Sigara, alkol, uyuşturucu, kötü ilaç kullanımı sadece bir dönemi değil bu dönemle
birlikte tüm yaşamı alt üst edecek kötü alışkanlıklar ve sağlık sorunları olarak karşımızda
durmaktadır.
Bu kötü alışkanlıklarla mücadelede anne baba, akran grupları, sosyal destek sistemleri,
akademik başarı, ergenin bu kötü alışkanlıkların içinde var olup olmamasını etkileyen çevresel
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ergenlikte görülen bir başka önemli sağlık sorunu yeme bozukluklarıdır. Ergenlikte
beliren iki yeme bozukluğu anoreksiya nevroza ve bulimia nevrozadır.
Anoreksiya nevroza tipik olarak bir diyet dönemini takip ederek erken ergenlikte
başlayıp, aç kalarak zayıflamayı içerir. Ancak ifade etmek gerekir ki bu hastalık ölüme sebep
verebilecek bir hastalıktır. Bu hastalık grubunda olanların üç önemli özellikleri olduğu ifade
edilir. ;
1.

Kendi yaşsının ağırlığının %85 altında olmak

2.

Kilo alamaya ilişkin yoğun endişe

3.

Saptırılmış, bozuk bir beden imgesi

Anoreksiklerin genellikle çoğu orta ve üst gelir grubundan, yarışmacı ve yüksek başarılı
ailelerden gelen gençler olduğu ve çoğunlukla kadın oldukları izlenimi vardır.
Bulimia nevroza ise yeme atakları ve kusma örüntüsünden oluşur. Anoreksilerin çoğu
yemek yemeyi azaltarak kontrol ederken, bulimikler bunu yapamazlar. Bir kişinin bulimik
sayılması için en az üç ay boyunca haftada iki kez bunu yasaması beklenir. Anereksiyada
olduğu gibi bulimiada da, bu sorunu yasayanların çok büyük oranı kadınlardan oluşmaktadır.
Bireyler on yedili yaşlardan otuzlu yaşlara kadar yetişkinliğe geçiş yapmaya çalışırlar.
Bu geçiş dönemi yetişkinliğe geçiş olarak adlandırılır ve kimlik arayışı, dengesizlik ve
fırsatlarla belirlenir. Bireyler kuşkusuz fiziksel özellikleri bakımından zirveye ulaşırlar.

124

Uygulamalar
1)
Ailenizden, akrabalarınızdan ya da çevrenizde 11-17 yaşları arasında
bulacağınız bir kız bir erkek ergenle , “hayat nasıl gidiyor” konuşması yapın. Bu konuşma 2
saatten daha az olmasın. Sonra bu bölümü yeniden okuyun.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ergenlik çağının temel özellikleri öğrenilmiştir. Bölüm içinde ilk önce
ergenliğin ne olduğu üzerinde durulmuş daha sonra ergenlikte fiziksel değişimler ve ergenlikte
bilişsel gelişimler süreçleri öğrenilmiştir. Son olarak bu bölümde ergenlikte görülen sağlık
sorunlarının ne olduğu ve olası nedenselliği de öğrenilmiştir.
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9. ERGENLİK ÇAGI VE PSİKOSOSYAL GELİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ergenlikte pikososyal değişimin ne olduğu ve sürecin nasıl geliştiği
öğrenilecektir. Bu bölüm içinde ergenlikte benlik, kimlik ve kimlik oluşturma, dinî ve manevi
gelişim konusunda detaylı bilgi öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce narsist ergenlerin özellikleri nelerdir?

2)

Sizce narsizim bir koruma programı mı, bir hastalık mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ergenlikte
psikososyal gelişim

Egenlikte pikososyal değişimin
ne olduğu ve sürecin nasıl
geliştiği, ergenlikte benlik,
kimlik ve kimlik oluşturma, dini
ve manevi gelişim öğreilecektir.

Metinler, örnekler,
sorular ve analizler ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Öz saygı



Kimlik



Narsizim



Bağlanma



Dağınık kimlik



Etnik kimlik



Moratoryum



Başarılı kimlik
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Giriş
Ergenlik bir gelişim dönemi olarak çok önemli sosyal ve psikolojik değişimlerin
meydana geldiği bir dönemdir. Ergenin kendini anlamaya yönelik yoğun çabaları ve kimlik
arayışı bu değişimlerin ana odak noktasını oluşturur.
Ergenlik çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemi olması nedeniyle sosyal
anlamda da çok farklı etkileşimlerin yaşandığı bir dönemdir. Buna toplumsal, kültürel ve inanç
sistemlerine ilişkin etkileşimler de eklendiğinde sürecin ne kadar zor olduğu anlaşılabilir.
Ayrıca aile ve akranlarla ilişkilerde dönüşümler ortaya çıkar. Bu aşama ergende suça bulaşma
ve sosyal ve duygusal sorunlar yaşama açısından da kontrolü zor bir dönem olabilir.
Bu bölümde ergendeki sosyal ve psikolojik değişimler benlik saygısı, kimlik ve dinî ve
manevi gelişimler açısından ele alınacaktır.
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9.1. Ergende Benlik Saygısı
Benlik saygısı; aslında her bireyin kendini değerlendirme yoludur. Ergenlerde benlik
saygısı yapılan çalışmalarda çok kırılgan bir süreç oluşturduğu görülmektedir. Yine yapılan
çalışmalarda kızlarda benlik saygısının erkeklere göre daha fazla kırılganlık yaşadığı sonucuna
varılmıştır. Kızlarda özellikle ergenliğin ilk yıllarında bu durum daha belirgin bir kırılma
gösterme eğilimindedir.
Bazı bilim adamları ise ergenlerin benlik saygısının kırılganlık gösterme eğiliminin
abartıldığını, bunun bireysel farklılıklardan oluşabileceğini belirtmektedirler.
Benlik saygısı, gerçek ile örtüşmeyen algılamaları da yansıtıyor olabilir. Bir ergenin
benlik saygısı zeki ya da çekici olup olmadığına dair bir algılamayı gösterebilir. Yüksek
düzeyde bir benlik saygısı o bireyin değerli olduğuna, başarılarına ilişkin doğru, haklı
algılamaları ifade edebilir. Ancak başkalarına karşı kendini beğenmişlik, gösteriş, ihtişam ve
haksız bir üstünlük duygusunu da gösteriyor olabilir.
Bazı durumlarda da düşük benlik saygısı, kişinin eksikliklerini ya da çarpıtılmış
patolojik güvensizliği ve aşağılık duygusunu da yansıtıyor olabilir. Bu noktada sürecin doğru
tanımlanması ve sürecin takibi gereklidir.
Halk arasında kendini beğenmişlik olarak tanımlanan narsisizm; başkalarına karşı
benmerkezci ve ilgisi kendisine dönük olan yaklaşımı ifade etmektedir. Narsistler kendi gerçek
benliklerinin ve diğerleri tarafından nasıl algılandıklarının bilincinde değillerdir. Bu
bilinçsizlik, onların uyum sorunları yaşamalarına yol açar. Narsistler olabildiğince yoğun bir
biçimde kendilerini odak alırlar ve kendi ihtiyaç ve isteklerini öncelikli olarak karşılama
eğilimindedirler. Bunun yanı sıra kendilerini gereğinden çok fazla önemserler ve kötü olan bir
başka nokta etrafındakilerin de kendilerini bu yönde önemsedikleri gibi bir algının içindedirler.
Bunun yıkılmasına asla izin vermezler.
İçinde bulunduğumuz dünyada, günümüzdeki ergenlerin yapılan bazı araştırmalarda
narsist eğilim göstermelerinin geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında daha
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu konuda yapılan farklı araştırmalarda da geçmiş
dönem ve bu dönem ergenleri arasında narsistlik açısından istatistiki olarak anlamlı bir fark
saptanmamıştır.

9.2. Kimlik
Kuşkusuz ergenlik bir kendini arama dönemidir. Bu dönemde o kadar çok yanıtını
aradığı soru vardır ki ergenin, her yanıtını ardağı yol, yeni sorular oluşturur ona;
Ben kimim?
Neyim?
Hayatımda neler yaşayacağım?
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Ne farkım var benim diğerlerinden?
Ne olacağım?
Kiminle olacağım?
Nasıl bir hayatım olacak?
Ve bunlara benzer binlerce yanıt bekleyen soru. Bilmeliyiz ki bu soruların hepsi bir
kimlik arayışını yansıtıyor.
Kimlik konusunda pek çok tanımlama hep yapıla gelmiştir. Bundan sonra yapılacaktır.
Ancak en basit ifadeyle kimlik; birçok parçadan oluşan, kendini tanımlamadır. Kimlik bulmada
aşağıda sıralanan özellikler bulunmaktadır.
-

Kişinin içinde olmak istediği mesleği ve kariyeri

-

Kişinin siyasal / politik yönü

-

Kişinin inançsal yönü ve yoğunluğu

-

Kişinin özel ilişkisindeki konumu, evli, nişanlı vb.

-

Kişinin başarma istek yönü ve entelektüelliği

-

Kişinin cinsel yönü, yönelimi

bağlılığı
oluşu vb.
-

Kişinin kendi kültürel mirasını nasıl tanımladığı ve kendi etnik yapısına ilişkin

Kişinin ilgileri ve yapmaktan hoşlandığı şeyler
Bireyin kişilik özellikleri, içe dönüklük, dışa dönüklük, endişeli ya da sakin

Bireyin fiziksel yönü

Bu unsurların her biri, farklı farklı yoğunluk ve yaşantılar içinde ergenin yaşantısında
yanıt bulmaya çalıştığı kimlik özelliklerinin parçalarını oluşturur. Kimlik parça parça, tek bir
deneme ile olmayan, sarsıntılı bir süreçle yerli yerine oturacaktır. Bu arda her bir bireyde de bu
mutlak tam yerine oturacaktır demekte yanıltıcı olur. Bazı bireyler kimlikleme süreçlerini bir
ömür içinde tamamlayamayabilirler de.
Eric Erikson, ergen kimliklenme sürecinin önemini ilk anlayan bilim adamı olmuştur.
Eriksonun 5. gelişim evresi kimlik kazanmaya ilişkin rol karmaşasıdır. Bu dönemi Erikson,
ergenin kim, ne olduğu ve hayatta nereye doğru gittiklerine ilişkin bir süreç olduğunu ifade
eder.
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Ergenler bu süreçte, çoğunlukla da toplumunda kendine izin verdiği alanlarda pek çok
tercihini sınamaya, kendine yakıştırmaya çalışır, toplum sorumluluktan onu muaf tuttukça
ergende bu muaf tutulmayı sonuna kadar kullanır. Bu çabalar aslında ergenin kendi yerini
oluşturma çabalarıdır. Bilinçli çabalardır. Gittikçe kendine olmayanları atarak, kendini
oluşturur.
Çatışan kimliklerle baş edebilen ergenler, tazelenmiş ve kabul edilebilir yeni bir benle
yetişkinliğe doğru ortaya çıkarlar. Bu kimlik krizini atlatamayan ergenler, kimlik karmaşasına
doğru giderler. Bu karmaşanın iki yolu olduğu ifade edilir;
1.
Bireyler kendilerini arkadaşlarından ve ailelerinden soyutlayarak geri
çekilebilirler.
2.
Kendilerini akranlarının dünyasına sokarak kalabalık içinde kendi kimliklerini
kaybederler.
Bu süreçte iki kavram öne çıkmaktadır. Bunlardan biri bunalım, diğeri de bağlanmadır.
Bunalım; kimlik gelişimin doğal bir parçasıdır aslında, bireyin alternatifleri keşfettiği bir
süreçtir. Bağlanma ise kimliğe yapılan kişisel bir yatırım olarak tanımlanabilir.
Litaratürde kimlik dört farklı grup içinde ele alınmaktadır. Bunlar;
1.

Dağınık kimlik;

Henüz bir bunalım yasamamış ve bağlanmanın da olmadığı ergenlerin kimlik biçimidir.
Bu ergenler mesleki, siyasal konularda olabildiğince kararsızdırlar.
2.

İpotekli Kimlik;

Bağlanmışlığı olan fakat bir bunalım yaşamamış bireylerin statüsüdür. Burada
çoğunlukla ergenler farklı bir yaklaşım, ideoloji ya da uğraşı konusunda anne babalar karar
verici gibi gözükürler
3.

Karasız kimlik;

Bir bunalımın ortasında bulunan fakat bağlanmaları henüz olmayan ya da belli belirsiz
tanımlanmış ergenlerin kimlik biçimidir.
4.

Başarılı kimlik;

Bunalım geçirmiş, bir karara varıp, kararlarına bağlanmış olan ergenlerin kimlik
biçimleridir.
Bu noktada kimlik ile ilgili bir başka tanımlamayı da etnik yapı doğrultusunda yapmakta
yarar vardır. Çünkü tüm dünyada etnik azınlıklar, baskın kültürün içinde, kendi kimliklerini
koruma çabası içindedirler. Etnik kimlik; benliğin, kalıcı bir yönü olarak tanımlanabilir. Bireyin
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bir etnik gruba kendini ait hissetmesi ve bu aidiyeti ile ilgili duygu ve tutumları kapsayan bir
kabulleniştir bu durum.
Çocukluk, ergenlik çağına ulaşılmasıyla biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal
çok önemli bir farklılaşma yaşayacaktır. Bu farklılaşmalar en temelde dört grup içinde ele
alınmaktadır.
1. Çocukluktan yetişkinliğe geçişte, ergenin çözmesi gereken en önemli sorunlardan
biri, bilinçdışındaki ana-baba kavramlarında yapmak zorunda olduğu değişikliktir.
2. Çocukluktan yetişkinliğe geçişte, ergenin önemli çabalarından biri de toplumun
değerlerine uyumlu olabilmeleridir.
3. Ergen, bir yandan yetişkin erkek ya da kadının bedensel özelliklerini kazanırken, öte
yandan toplumun kendisinden beklediği kadın ya da erkek rolünü benimsemekle yükümlüdür.
4. Ergenin çözmek zorunda olduğu diğer bir sorun ise, öğrenimine ve gelecekteki
mesleğine ilişkin kalıcı bir seçim yapma zorunluluğudur.
Bu dört içsel çatışma ergenin büyüme isteğinin normal sonuçları olarak ortaya çıkar.
Kuşkusuz ki ergenlik, geçici bir rol kararsızlığı dönemidir. Ergen bu dönemde çeşitli roller
düşünür, yeni değerler oluşturmaya çalışır ancak bunların pek çoğu çok uzun bir zaman kendi
üstünde kalmaz. Bir dönem için çok keskin olarak besimsenen değerler ve uğraşılar çok kısa
bir süre içinde terk edilir.
Bazen yıkıcılığa varabilen kararlı bir bağımsızlık, bir diğer an ise olabildiğince bağımlı
hâl ve tavırlar.
Benlik yapısının belirlenmesiyle tutarlı bir nitelik kazanan kişilik çevresini
değerlendirmek ve onunla baş edebilmek için gerekli dayanak noktalarına sahiptir. Yeterli bir
benlik gelişimi, insanın kendine sorduğu üç temel soruya yanıtlayabilmesine bağlıdır.
- Ben kimim?
- Nereye yönelmeliyim?
- Neden?
Ergenlik döneminin geçirdiği yeni içsel ve çevresel gerçeklere uyum sağlama biçimi bir
ergenden diğerine önemli farklılıklar gösterebilir
- Birçok ergenin geçirdiği psikolojik değişim dıştan gözlenmeyecek kadar yavaştır ve
fark edilmeyebilir. Ancak ergen bunun farkındadır ve bundan tedirgindir.
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- Bir grup ergen ise, bu dönemde içine kapanır ve ana babası ve öğretmenleri için kaygı
konusu olur. Arada bir yaşamdan zevk aldığı görülürse de, genellikle sıkıntılı ve içe dönüktür.
Kendisini anlayabilmek için soru sorunlara hırçın davranıp, düşüncelerini kendilerine
saklamayı tercih ederler ve içsel sorunlarını yine kendileri çözmek isterler
- Üçüncü grup ergen ise içsel yaşantısını dıştan gözlemlenen davranışlarına yansıtır ve
çevresindeki yetişkinlerde şaşkınlık ve kaygı yaratır. Aslında bu davranışların temelinde,
deneyimsizlik, saflık ve birbiriyle çelişkili çok sayıda amaca birden yönelmenin getirdiği
kargaşa bulunur.
- Dördüncü grup ergen ise, yıkıcı davranışlar gösterir. Bu yıkıcılığın içinde önemli bir
psikolojik bozukluğun olup olmadığı zamanla anlaşılır. Ancak genellikle bu ergenlerin
engellenmeye ilişkin aşırı tepkileri gözlenir.
Ergenlik döneminin kendine özgü bazı özellikleri aşağıda sunulmuştur. Bunlar;
- Fenomonolojik olarak ergenlik , “dünyaya yabancılaşma” duygusuyla “her şeyi
yapabilecek denli güçlü olma” duyguları arasında bir bocalama yaşar.
- Her şeyi yapabilecek denli güçlü olma duygusu görünürde yabancılaşma duygusunun
tam karşıtıdır. Bu duygu, sınırsız bir özgürlüğün bulunduğu ve sayısız olanaklarla dolu bir
dünyada, kendini her şeyi değiştirebilecek denli güçlü hissetme biçiminde yaşanır.
- Ergenliğin bir diğer özelliği de toplumsallaşmayı ve süregelen kültürü benimsemeyi
reddetmesidir. Genç insan bir şeyi kabul etmeden önce iyice anlamaya çalışma çabasında
olduğundan, giderek toplum ve kültürün kendi kişiliği üzerindeki yoğun etkisini fark etmeye
başlar ve bundan tedirgin olur.
- Ergenlik döneminde değişime ve devrim hareketlerine (topyekûn değişim) büyük
değer verilir, durgunluk ve değişmezlikte bir o kadar soğuk uzak durulan ve oldukça sert
eleştirilen bir durumdur.
- Ergenliğin bir diğer özelliği de toplumsallaşmayı ve süregelen kültürü benimsemeyi
reddetmesidir.
- Bazı gençler birleşerek, süregiden toplum düzeninden uzak kalma çabasını içeren
karşıt kültürleri oluştururlar. Bu gibi gruplaşmalar her zaman politik eylemler ya da karşı çıkma
gösterileri biçiminde olmaz.
- Ergenlik dönemindeki genç için çatışmanın çoğunlukla adresi ailesidir.
- Ergenlik dönemi düşünüye en çok önem verilen dönemdir.
Ergenlikle ilgili literatürde sıklıkla ifade ettiği nokta “normal bir ergenlik” çok da
mümkün olmadığıdır. Çünkü ergenlik aslında tümüyle bir başkalaşma ve çift duygu, düşünce
ve davranışların olabildiğince yoğun yaşandığı bir dönemdir. Tüm bu nedenlerden dolayı
ergenlik, genç insanın kendisi için olabildiği gibi ana- baba içinde zorlanmalı bir dönemdir.
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9.3. Dinî ve Manevi Gelişim
Dini konular pek çok ergen için önemli olan konular arasındadır. Ergenlerin kendini
tanımlamaları sürecinde;
Bu hayat nasıl kuruldu?
Ben bu kurulan hayatın neresindeyim?
Benim dini görüşüm nedir?
Nasıl, ne sıklıkla ibadet etmeliyim?
Bu ve benzeri sorular, her ergenin bir biçimde yanıt bulmaya çalıştığı sorular içindedir.
Soyut düşünme sürecini temsil eden bu süreçte ergenler dini ve manevi kavramlar hakkında
çeşitli fikirleri değerlendirme imkânı bulurlar.
Dünyada yapılan araştırma sonuçları göstermektedir ki, dinin çeşitli yönlerinin ergenler
için bazı olumlu işlevler bulunmaktadır. İnanç sahibi pek çok ergenin kötü alışkanlıklar edinme
noktasında dini düşüncelerinden dolayı kendilerine yasak koyabildikleri araştırmalardan çıkan
bir sonuçtur.
Dindar pek çok ergen, dinin insanlara ilişkin öğretilerinden de etkilenmektedir. Ve bu
yönde sosyal sorumluluklar alma üstlenme eğilimi taşımaktadırlar.
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Uygulamalar
1)
Ergenliği konu alan pek çok film çekilmiştir. Bu bölümü okuduktan sonra
araştırarak ergenliği işleyen iki sinema filmi izleyiniz. Bu filmlerdeki gençlerin psikososyal
yapılarını anlamaya çalışınız ya da psikososyal sorunları varsa bunların nelerden
kaynaklanabileceğini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)
Muhtemelen ergenlik döneminin içinde olan ya da sonuna doğru yaklaşan bir
kişi olarak, kendi ergenliğinizdeki değişimleri, değerlendiriniz,
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ergenlikte pikososyal değişimin ne olduğu ve sürecin nasıl geliştiği
öğrenilmiştir. Bu bölüm içinde ergenlikte benlik, kimlik ve kimlik oluşturma, dinî ve manevi
gelişim konusunda detaylı bilgi öğrenilmiştir.
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10. ERGENLİK ÇAGI VE AİLELER, AKRAN GRUPLARI,
EĞİTİM, İŞ VE SERBEST ZAMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ergenliği etkileyen çevresel bağlamlar öğrenilecektir. Bu çevresel
bağlamlar, aile, akran grupları, kültür, medya kullanımı ve iş ve çalışma hayatı olarak
sıralanacaktır. Bu sosyal bağların ergenin gelişimindeki etkileri öğrenilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ergenliği etkileyen çevresel
bağlamlar öğrenilecektir.

Ergenlikte çevresel
bağlamlar

Çevresel bağlamlar; aile,
akran grupları, kültür, medya
kullanımı ve iş ve çalışma
hayatı olarak öğrenilecektir.
Çevresel bağlamların ergenin
gelişimindeki etkileri
öğrenilecektir.

Metinler, örnekler,
sorular ve analizler ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Aile



Özerklik



Bağlanma



Ebeveyn ergen çatışması



Akran grubu



Klik



Flört



Etnisite



Medya
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Giriş
Ergenin çevresel bağlamlarının, ergenlik dönemine etkilerini göreceğimiz bu bölümde
dört ana başlık üzerinde durulacaktır. Bunlar aile, akran grupları, kültür, iş ve çalışma koşulları
ile medya bölümleridir.
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10.1. Aile
Ergenlik döneminin bilinen çok önemli bir resmi de aile ile çatışma görüntüsüdür.
Ergenlik dendiğin çekilen pek çok sinema filminde, yazılan pek çok kitapta ergen çoğunlukla
bir aile çatışması ile atlatılır. Bu resim aslında çok da yakın zamana ait değildir. Uzunca
zamandır ergenin, ergenlik çağında aile ile bir biçimde zorlanılan bir ilişkide olduğu bilinen ve
yaşanan bir durumu ortaya koymaktadır.
Ergenlik döneminde ana baba ve ergen çocukları arasındaki ilişki hiçbir zaman aynı
noktada kalan bir ilişki olmayacaktır. Bu ilişkinin en önemli boyutları, ebeveyn kontrolü,
özerklik, bağlanma ve aile ergen çatışması bölümleri oluşturacaktır.
Anne baba kontrolü;
Bir ergenin anne babası olmak, yöneticilik rolünü iyi oynamayı gerektirir. Bu rolde
önemli olan unsur ergenin gelişiminin izlenmesidir. İzleme, ergenin sosyal ortamlara,
etkinliklere ve arkadaşlara ilişkin seçimlerinin, akademik başarısının, çabalarının takip edilmesi
anlamındadır.
Anne baba kontrolüne ilişkin, konuyla ilgili uzmanların bugünlerde yeni bir anlayışı
ifade ettikleri görülmektedir. Bu da ergenin kendi isteği ile kendisini açmasına olanak
sağlanması şeklindedir. Yapılan bilimsel araştırmalar göstermektedir ki, anne babalar
kendilerine soru sorduğunda anne – baba ergen ilişkisi yüksek düzeyde güven, kabul ve olumlu
bir ilişki hâkim ise ergenler ailelerine açıklama yapma noktasında sorun çıkartmamaktadırlar.
Özerklik ve bağlanma
Ergenlerin özerk olma ve sorumluluk alma çabaları çoğu zaman hayretle karşılanır ve
çoğu zaman da ailede öfkelere neden olur. Çoğu anne baba ergenliğin getirdiği değişimlere
çocuklarının zor uyum sağlayacağını düşünürler, ancak çoğu zaman anne babalar gerçek
anlamda ergenlerin tam olarak ne istediklerini ve bunu yapıp yapamayacaklarını da tam
bilemezler.
Ergenler özerkliklerini aslında tam da ailelerinin bunu kabullenmelerindeki
dirençleriyle birlikte kazanırlar. Aslında olması beklenen ergenin özerklik için çabalarına bir
erişkinin rehberlik etmesidir. Böylece ergen yavaş yavaş da olsa bocalasa da doğru kararlar
vermeye doğru ilerleyecektir.
Konuyla ilgili uzmanlar son dönemlerde güvenli bağlanmanın ergen aile ilişkisindeki
önemini tartışmaktadırlar. Şu an için güvenli bağlanmanın ergeni destekleyen yönlerinin daha
fazla olduğu yönündedir. Ergenler bağımsızlığa doğru gittikçe aileleriyle bağımlı bir ilişkiden
yanadırlar. Bu kaçma yanaşma tepkisi olarak da ifade edilen bir durumu oluşturmaktadır.
Bu hâliyle ergen ve ailesinin serbestlik ve denetim noktasında iletişim içinde olması ve
sürecin dengeli götürülmesi önem taşımaktadır
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Anne Baba Ergen Çatışması
Ergenliğin ilk dönemleri anne baba ergen çatışmasının en yoğun olduğu dönem olarak
görülür. Sonrasında yirmili yaşlara doğru ciddi bir azalmanın olduğu görülür. Örneğin yapılan
çalışmalar göstermektedir ki anne babasından uzakta üniversiteyi okuyan ergenin anne baba ile
çatışması daha azdır.
Günümüzde ergenler daha karmaşık bir dünyanın içinde var olmaya çalışırken anne
babalarının önemli bağlanma özelliklerini ve sosyal destek sistemlerinin kaybetmek
istememektedirler. Bu süreç çatışmadan çok ılımlı bir sürecin evde ve ilişkide hâkim olduğunu
göstermektedir.
Tüm bunlarla birlikte pek çok habere de konu olan anne baba ergen iletişiminde yüksek
çatışmalı durumların varlığı da inkâr edilemez bir gerçektir. Kuşkusuz bu yoğun ve çatışmalı
durum, ergenin başka alanlardaki sorunlarıyla birlikte bir yumak oluşturmaktadır. Evden
kaçma, çocuk suçları, alkol, uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımı vb. pek unsur birbirleriyle
neden sonuç ilişkisi kurarak gencin yaşantısında anne baba ile de bir çatışmayı oluşturmaktadır.
Ya da tam tersi evde bir çatışmanın olması ergeni sıralanan tüm bu sosyal riskleri yaşamasına
sebep olmaktadır.

10.2. Akranlar
Ergenin yaşantısında anne baba kadar önemli bir konudur akranlar. Akran ilişkisinde
ergenin arkadaşlık, akran grupları ve duygusal ilişkiler birbirinden farklı bölümleri
oluşturmaktadır.
Arkadaşlık;
Gençler çocukluk yıllarının tersine ergenlik döneminde arkadaşlık seçiminde daha az
sayıda arkadaş edinme niyetindedirler. Ancak bu arkadaşlık çoğunlukla daha yoğun ve içten bir
arkadaşlıktır.
Ergen için arkadaş, onun sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında en kritik role sahip
kişidir. Ergenler bu denli yakın arkadaş bulamadıkları zaman çoğunlukla süreci yalnız
geçireceklerdir.
Arkadaşların kişisel özellikleri ergenin gelişiminde çok önemli bir etkiye sahiptir. Çoğu
ergen kendi yaşına yakın bir arkadaş edinse de bazen bu kendinden küçük ya da kendinden
büyük insanlarla da arkadaşlığı seçme gibi de bir oluşumu göstermektedir. Burada kritik nokta
yaştan çok karakterin nasıl olduğu üzerinde odaklanılmalıdır.
Akran baskısı;
Ergenlik içinde yaşanılan kültürde toplumda, zamanda aynı zamanda bir alt kültür
olarak da tanımlanabilir. Bu alt kültürün kendi iç kuralları ve kontrolü de bulunmaktadır.
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Ergenin içinde bulunduğu akran grubunun doğrularını benimsemesi o grupta yer almasının tek
koşuludur. Bu nedenle akran grubunun yap dediği şey çoğu zaman çoğu yerde kuraldır.
Araştırmacılar kendi sosyal kimlikleri konusunda kararsız olan ergenlerin,
arkadaşlarının kendilerinden yapmasını istedikleri işleri yapma olasılığının yüksek olduğunu
ifade etmektedirler. Bu kararsızlık geçiş dönemlerinde daha da arttığı ifade edilmektedir.
Ayrıca bu konuda bilinen bir gerçekte şudur ki akranlar kendilerinden daha yüksek statüde
gördükleri kişilerin karşısında daha fazla uyum göstermektedirler.
Ergenler ayrıca, yaşamlarının bu özel döneminde bazı kliklerin ve topluluklarında üyesi
olabilirler, klik grupları çoğunlukla aynı yaşta ve aynı cinsten kişilerden oluşmaktadır.
Topluluklar ise çoğunlukla bir uğraşı ile birlikte oluşum sağlarlar. Müzik topluluğu, tiyatro
topluluğu gibi. Anacak gerek klikler gerekse de topluluklar ergenlik sürecinde ergene çok fazla
destek olabilecek örgütlenmelerdir. Ve bu grup kimlikleri ergenin varoluşunda önemli
destekleri olabilecek yapılardır. Bir başka görüş ise bu örgütlenme biçimlerinin ergenin
kendiliğini azalttığını ifade etmektedir.

10.3. Duygusal ilişkiler
Ergenler için duygusal ilişki, flört çoğu zaman çok yaşamsaldır. O nedenle bu konuda
çok fazla düşünüp çok fazla zaman harcarlar. Bu noktada flört; bir eğlence biçimi, bir statü
kaynağı, yakın arkadaşlık, duygusal bir yakınlık vb. pek çok şey olabilir.
Araştırmacılar flört ve romantik ilişkilerde gelişimsel değişimlerin aşağıdaki başlıklar
içinde olabileceğini belirtmektedirler;
1.

11-13 Romantik çekime giriş ve yakın ilişkiler

2.

14-16 yaşlarında romantik ilişkilerin keşfedilmesi

3.

17-19 yaşlarında ikili romantik bağların gözden geçirilmesi

Sosyo kültürel unsurlar ergenlerin flört kalıpları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.
Değerler, dinî inançlar ve gelenekler çoğunlukla flört etme yaşının başlangıcını flörte ne kadar
serbestliğin olacağını, flört eden ergenlerin yanında bulunup bulunulmayacağını flörtte erkek
ve dişinin rollerini dikte eder.
Flört ve uyum konusunda uzmanlar erken yaşlarda flört ve romantik ilişkilere başlayan
ergenlerin daha sorunlu ilişkiler yaşadıklarını ifade etmektedirler.
4.

Kültür ve ergen gelişimi

5.

Çalışma hayatı, iş ve ergen gelişimi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ergenliği etkileyen çevresel bağlamlar öğrenilmiştir. Bu çevresel
bağlamlar, aile, akran grupları, kültür, medya kullanımı ve iş ve çalışma hayatı olarak
öğrenilmiştir. Bu sosyal bağların ergenin gelişimindeki etkileri öğrenilmiştir.
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11. COCUK VE GENÇLİK ÖZEL ALANLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önce çocukluk ve ergenlikle ilgili özel alanları daha sonrasında da çocuk
ve gençlere yönelik hizmetler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Suça bulaşmış bir çocuk ya da suç işleyen bir çocuk kavramları sizde neyi
düşündürmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Çocukluk ve
ergenliğe yönelik
özel alanlar

Çocukluk ve ergenlikle ilgili özel
alanları, çocuk ve genceler
yönelik hizmetler öğrenilecektir.

Metinler, örnekler, sorular ve
analizler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Çocuk



Genç



Kamu kurumu



Sivil toplum kurumu



Belediyeler



Çocuk ihmal ve istismarı



Cinsel sömürü ve ticaret



Çocuk hakları
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Giriş
Mary J. Gander – Harry W. Gardıner’in yazdığı, dilimize Bekir Onur’un çocuk ve ergen
gelişimi olarak çevirdiği kitabın (İmge Kitap Evi, 7. Baskı, ) ilk cümlelerinde söylediği gibi.
“Carl Saga’nın yakınlarda dediği gibi, “her birimizin içinde bir evren vardır”.
Bireysel evrenlerin keşfedilmesi birbirinden tamamen farklı grupların mesleği ya da
uğraşı olmuştur, olmayı da sürdürecektir. Filozoflar çocukluğun oluşturucu doğası hakkında
fikir yürüttüler; ahlakçılar çocukların davranışı hakkında açıklamalar taptılar; ana babalar
çocukların neden oldukları gibi geliştiklerini anlamak istediler. Ancak yaklaşık yüzyıl öncesine
kadar çocukların bilimsel olarak incelenmesi gerçek anlamda ortaya çıkmış değildi. Sistemli
araştırmalar çocuğun ve ergenin gelişiminin büyüleyici öyküsünü anlamak için
kullanabileceğimiz bir bilgi birikimine yol gösterdiler.”
Hiç kuşku yoktur ki çocuk ve çocukluk, yaşamın en özel, en korunası, en hassas
dönemidir. Ancak tüm insanlar içinde her bir birey çocukluk aşamasını çeşitli sosyolojik,
psikolojik, siyasal, kültürel vb. nedenlerle bazen de fiziksel, biyolojik nedenlerle aynı
geçiremez. Bazıları çocukluk çağından itibaren handikaplı bir sürece doğru ilerler
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11.1. Çocuk ve Gençlik Özel Alanlar
Çocuk ve gençlik özel alanlar, çeşitli nedenlerle sorunlar yaşayan çocuk ve gençlerin
sınıflandırılmasını kapsamaktadır.
Yapılan literatür taramasında riskli, handikaplı ya da sorunları olan çocuk ve gençler
aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır;
Burada yer alan her grup sosyal hizmette neredeyse bir alan olma özelliğine sahip
detaylı inceleme gerektiren konu başlıklarıdır. O nedenle bu kategorideki her hangi bir konu
başlığı ile özel olarak ilgilenen sosyal hizmet uzmanı adayı olan öğrenciler ve sosyal hizmet
uzmanlarının o konuyu etraflıca, ayrıca inceleme ve değerlendirmelerinde yarar vardır.
1.

Sağlık sorunu yaşayan çocuk ve gençler

2.

Engelli çocuk ve gençler

3.

Suç mağduru ya da suça bulaşmış çocuk ve gençler

4.

Korunma ve bakım altına alınmış çocuk ve gençler

5.

Çalışan çocuk ve gençler

6.

Sokakta yaşayan çocuk ve gençler

7.

Uyuşturucu kullanan çocuk ve gençler

8.

Parçalanmış aile çocukları ve gençleri

9.

Özel yetenekli çocuk ve gençler

11.2. Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Kuruluşları
Çocuk ve genceler yönelik sosyal hizmet kuruluşları en temelde dört grupta
incelenmektedir. Bunlar;
1.

Kamu kurum ve kuruluşları

2.

Yerel yönetimler

3.

Özel sektör

4.

Sivil toplum kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşlarında çocuklara yönelik hizmetler aşağıdaki Bakanlıklar
tarafından verilmektedir. Bunlar;
1.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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2.

Adalet Bakanlığı

3.

İç İşleri Bakanlığı

4.

Sağlık Bakanlığı

5.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

6.

Millî Eğitim Bakanlığı

Aile ve sosyal politikalar bakanlığında çocuk ve gençlere yönelik hizmetler en temelde
altı grupta genel müdürlük düzeyinde örgütlenmiştir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.
1.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

3.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

4.

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

5.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

6.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde
bulunan hizmet grupları altı daire başkanlığı içinde sınıflandırılmışlardır. Bunlar aşağıda
sırlanmış olarak sunulmuştur;
1.

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı

2.

Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

3.

Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

4.

Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı

5.

Sosyal Refah Hizmetleri Daire Başkanlığı

6.

Çocuk Hakları Daire Başkanlığı

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığında Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Genel
Müdürlüğü dört daire başkanlığı olarak örgütlenmiştir. Aşağıda bunların sıralanması
bulunmaktadır;
1.

Koruyucu Hizmetler Daire Başkanlığı

2.

Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı
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3.

Risk Alanlarını Belirleme ve Önleme Daire Başkanlığı

4.

Özel kuruluşlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı üç birimde örgütlenerek hizmet sunmaktadır. Bunlar aşağıda sunulmuştur;
1.

Aile Yanında Bakım Hizmetleri

2.

Evlat Edinme Hizmetleri

3.

Koruyucu Aile Hizmetleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı dört hizmet biriminde örgütlenerek hizmetlerini vermektedir. Bunlar aşağıda
sunulmuştur;
1.

Çocukların Hayata Hazırlanması ve Eğitimi Birimi

2.

Toplum İçinde İzleme ve İşe Yerleştirme Birimi

3.

Bakım Sonrası Rehberlik Birimi

4.

Gönüllü Toplumsal Bilinç Artırıcı Hizmetler Birimi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Bakım hizmetleri daire başkanlığı dört hizmet
birimi içerisinde örgütlenmişlerdir. Bunlar aşağıda sunulmuştur;
1.

Okul Öncesi Bakım Hizmetleri Birimi

2.

İlköğretim Çağı Çocuk Bakım Hizmetleri Birimi

3.

Orta Öğretim Çağı ve Üstü Çocuk Bakım Hizmetleri Birimi

4.

Bakım Standartları Geliştirme Birimi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire
Başkanlığı üç hizmet birimi içinde örgütlenmişlerdir. Bunlar aşağıda sunulmuştur.
1.

Suça Yönelen Çocukların Rehabilitasyonu Birimi

2.

Suç Mağduru Çocuklar Rehabilitasyon Birimi

3.

Sokaktaki Risk Altındaki Çocuklar Rehabilitasyon Birimi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hakları Daire Başkanlığı üç hizmet birimi
olarak örgütlenmişlerdir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.
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1.

Çocuk Hakları İzleme ve Koordinasyon Birimi

2.

Çocuk Hakları Raporlama Birimi

3.

Çocuk Hakları Tanıtım ve Bilinçlendirme Birimi

Adalet Bakanlığına Bağlı Çocuk ve Gençlere Hizmet Veren Birimler üç grupta
toplanmışlardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.
1.

Aile Mahkemeleri

2.

Çocuk Mahkemeleri

3.

Denetimli Serbestlik ve Koruma Şube Müdürlüğü

Yerel yönetimlerde sosyal hizmet uygulamaları gün geçtikçe güçlenmekte, hizmet alanı
genişlemektedir. Bunun nedeni olarak yerel yönetimlerde yasal alt yapı, görece güçlü ekonomik
imkânlar gösterilebilir.
Yerel yönetimlerde sosyal hizmet uygulaması verebilmesinde yasal alt yapı oluşturan
hukuki dokümanlar aşağıda sıralanmıştır;


5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu



5393 Sayılı Belediye Kanunu



5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu



5378 Sayılı Özürlüler ve İş Kanunu sayılabilir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin sivil
toplum kuruluşlarının sayısı ve bu alana etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Kamunun yapmakta
eksik kaldığı, belediyelerinde ulaşamadığı pek çok konu ve alanda sivil toplum kuruluşlarının
güçlü etkileri bulunmaktadır. Çocuk ve gençlik alanında ülkemizde de pek çok aktif durumda
olan sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bunların içinde son dönemlerde yaptıkları
uygulamalarla gündemde olanlar şunlardır;


Gündem Çocuk Derneği



Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği



Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı



Ankara Çocuk Hakları Platformu



Çocuklara Yönelik Ticari ve Cinsel Sömürü İle Mücadele Derneği



Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği
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Çocuk ve gençlere ilişkin uygulamada etkin olan bir başka örgütlenme “ Üniversiteler”
içinde var olmuştur. Ülkemizde üniversitelerde çocuk ve gençlere yönelik yürütülen hizmetler
aşağıda sıralanmıştır. Bunlar;


Çocuk koruma, uygulama ve araştırma merkezleri



Çocuk çalışmaları birimleri

Çocuk ve gençlere yönelik verilen sosyal hizmet etkinliklerini hizmetten yararlananların
özelliklerine ve niteliklerine göre ayrıştırdığımızda beş grup hizmetten bahsedebiliriz. Bunlar
aşağıda sıralanmıştır;
1.

Tedavi edici sosyal hizmet kuruluşları

2.

Yatılı bakım ve koruma veren sosyal hizmet kuruluşları

3.

Gündüz bakımı veren sosyal hizmet kuruluşları

4.
kuruluşları
5.

Danışmanlık, rehberlik, koruyucu-önleyici hizmetler veren sosyal hizmet

Değerlendirme hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları

Tedavi edici sosyal hizmet kuruluşları altı grup içinde sınıflandırılmaktadır. Bunlar
aşağıda sıralanmıştır;
1.

Koruma – bakım ve rehabilitasyon merkezleri

2.

Bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezleri

3.

Bakım ve rehabilitasyon merkezleri

4.

Sokakta çalışan çocuklar merkezleri

5.

Gözlem evleri

6.

Sevgi evleri

Yatılı bakım ve koruma hizmeti veren kurumlar dört grup içinde ela alınmaktadır.
Bunlar aşağıda sıralanmıştır;
1.

Yetiştirme yurtları

2.

Sevgi evleri

3.

Çocuk evleri

4.

Çocuk yuvaları
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Gündüz bakım veren sosyal hizmet kuruluşları iki grup içinde ele alınmaktadır. Bunlar
aşağıda sıralanmıştır;
1.

Kreş ve gündüz bakım evleri

2.

Ücretsiz bakım hizmetleri

Danışmanlık, rehberlik ve koruyucu-önleyici hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları
dört grupta sınıflandırılmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır;
1.

Rehberlik ve araştırma merkezleri

2.

Adölesan gençlik ve danışmanlık ve sağlık merkezleri

3.

Gençlik merkezleri

4.

Çocuk hakları merkezleri komisyonları

Görüldüğü gibi ülkemiz çocuk ve gençlik alanında sosyal hizmet uygulama ve hizmet
spektrumu açısından oldukça geniş bir ağ ve uygulamaya sahiptir. Bu ülkemizin özellikle çocuk
ve gençliğe verdiği özel önem ve tarihsel süreç içinde bu konuya duyduğu hassasiyetin bir
göstergesidir.
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Uygulamalar
1)
Bulunduğunuz şehirde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşundan randevu
alın ve yaptıkları çalışmalar hakkında kendilerinden bilgi alın. Bu konuda ülkemizin durumu
ve ihtiyaçlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulununuz.
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Uygulama Soruları
1)
2)
sıralayınız.

Ülkemizde ve dünyada risk altında olan çocuklar nasıl sınıflandırılır, sıralayınız.
Çocuk ve Gençlere yönelik sosyal hizmetler kaç grupta sınıflandırılabilir,
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önce çocukluk ve ergenlikle ilgili özel alanları daha sonrasında da çocuk
ve gençlere yönelik hizmetler öğrenilmiştir.
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12. COCUK VE GENÇLERE YÖNELİK HİZMET MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet müdahale düzeyleri ve çocuk ve
gençlere yönelik uygulamalar üzerinde durulacaktır. Çalışma iki bölümden oluşacaktır. Önce
çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet müdahale düzeyleri üzerinde durulacak, sonrasında da
sosyal hizmetin işlev ve rolleri ile çocuk ve gençlik alanında sosyal hizmetin koruma düzeyleri
ve işlev ve rolleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce, kimsesiz, korunmaya muhtaç bir çocuğun öncelikle neye ihtiyacı vardır?

2)

Neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çocuk ve gençlere
yönelik sosyal hizmet
müdahale düzeyleri ve
hizmet modelleri

Çocuk ve gençlere yönelik
sosyal hizmet müdahale
düzeyleri, çocuk ve gençlere
yönelik sosyal hizmet
mesleğinin işlev ve rolleri
öğrenilecektir.

Metinler, örnekler, sorular
ve analizler ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet



Koruma



Koruma düzeyi



Birinci koruma



İkinci koruma



Üçüncü koruma



Sosyal hizmetin işlevleri



Sosyal hizmetin rolleri
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Giriş
Sosyal hizmet tüm insanların, sosyal işlevselliğiyle ilgilenmesine rağmen, önceliği
toplumun en hassas kesimlerinin gereksinimlerini karşılamaya, onları anlamaya ve onların
kendilerini gerçekleştirmelerine yönelik nelerin yapılabileceğine ayırmıştır. Hiç kuşkusuz bu
hassas kitle ihmalin, sosyal adaletsizliğin, ayrımcılığın ve zulmün kolayca kurbanı olabilecek
bir kitledir. Bunlar arasında en korunmasız, en kırılgan olanlar hiç şüphesiz çocuklar ve
gençlerdir.
Sosyal hizmet uzmanları, insanların sosyal işlevselliklerini geliştirmeleri ve tatminkâr
bir düzeyde işlev görebilmeleri için sınırlı kapasite ve olanaklar çerçevesinde sosyal bakım
sağlamaya çalışır.
Pek çok sosyal hizmet profesyoneli, sosyal ve ekonomik politikaların insanların temel
insan haklarını gözetmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Beslenme, barınma, tıbbi bakım,
kişilerin, çocuk ve gençlerde dâhil hayatlarını sürdürebilecek temel sosyal hizmetlere sahip
olmasını, gelişimini tamamlayabilecek ortam ve koşulları olmasını ve sonuçta kendi iradesi ve
isteğiyle kapasitesini en üst düzeyde kullanması ve kendini gerçekleştirmesini sağlamak
gerekmektedir.
Sosyal hizmet uzmanları bazen insan haklarının yerine getirilmesi için gerekli
hizmetleri sağlar; diğer zamanlarda hakları görmezden gelinmiş ya da hakları çiğnenmiş için
başkalarını insanların temel haklarını tanımaya ve doğru ve adil davranmaya çağırarak seslerini
yükseltir. Bu durum çocuklar, ergenler ve aileler ile çalışırken genellikle çevresel değişimleri
de dikkate alarak gerçekleştirilir.
Sosyal hizmet kuşkusuz koruyuculuk kavramıyla çok ilgilidir.
Koruyuculuk;
Sosyal ekonomik, psikolojik ve insani sorunların oluşumuna katkıda bulunan ya da
neden olduğu bilinen diğer koşulların önlenmesi faaliyetlerini içermektedir.
Sosyal hizmet uzmanları koruyuculukta etkili olabilmek için, sosyal sorunların
gelişimine katkıda bulunan özel faktör, durum ve koşulları saptayarak, bunların etkilerini
sınırlayacak ya da azaltacak faaliyet ve eylemleri seçebilmelidir.
Liteatürde sosyal hizmet mesleğinin üç koruma düzeyi olduğu bilgisi bulunmaktadır.
Bunlar birinci koruma düzeyi, ikinci koruma düzeyi ve üçüncü koruma düzeyi olarak
isimlendirilmektedir.
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12.1. Sosyal Hizmette Koruma Düzeyleri
Birinci koruma:
Sağlıklı kişilerde, hastalıkların oluşmasını, önlemeye yönelik müdahale düzeyidir.
Birinci korumanın amacı risk ve nedensel etmenlerini kontrol altına alarak sorunların
görülme sıklığını olabildiğince sınırlamaktır. Birincil koruma, bireylere ve topluma yönelik
olabilir ve gelişmekte olan sorunları önlemek, sorunlara neden olan ya da ortaya çıkaran,
zorlayıcı ve potansiyel olarak zararlı sosyal koşulları ve diğer nedenleri etkisiz hâle getirme ve
bu tür koşulların bulunup ortaya çıkarılma faaliyetlerini kapsamaktadır.
Sosyal hizmetin en önemli işlevlerinde biri olan koruyucu sosyal hizmetler; bireylerin,
ailelerin ve toplumların sosyal ve ruhsal sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik
organize edilmiş sistematik çabalar bütünü olarak ifade edilebilir.
Bu çerçevede temel amaç, birey ve içinde bulunduğu çevre arasındaki karşılıklı uyumu
gerçekleştirme, uyum içinde bireyin duygusal, fiziksel ve sosyal kapasitesini geliştirme yoluyla
gereksinimlerini karşılanmasını sağlamaktır.
Bu amaca ulaşabilmek içinde sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek ilk adım
olarak görülmektedir.
İkinci koruma;
Sorunları olan kişilerde, kaybı önlemeye yönelik müdahalelerdir.
Kişisel risk faktörlerine göre sosyal incinebilirliğin ve kırılmanın zamanında tespit
edilmesi ve daha fazla zarara uğrama gibi sonuçların önceden görülmesi, oluşabilecek
sorunların gelişmesini önlemek açısından çok önemlidir. Aynı tıpta mamografi çekilerek meme
kanserinin tanısının erken konulması ve tedavi edilmesi ikinci koruma düzeyine örnek olarak
gösterilebilir bir müdahaledir.
İkinci korumanın amacı; var olan ya da olabilecek yüksek riskli sorunların tanısının
erken konulması ve tedavi edilmesi, böylece daha ciddi sonuçların ortaya çıkmasını,
engellemek, önlemektir.
İkincil koruma sorunun başlangıcı ile sorunun olmadığı dönem arasında geçen süreye
yöneliktir ve sorunun toplum içinde görülme sıklığını azaltmaya yöneliktir. Sorunun görülüp,
gerekli müdahale yapılabilecek durumlar için uygun bir süreç oluşturur. Bu düzey koruma
sorunu daha ilk aşamalarında tespit edip, kolay bir şekilde değişebilecek durumdayken, onu
çözmeye yönelik eylemleri içerir.
İkinci koruma vaka bulmayı, tanı ve tedaviyi içerir. Bu hizmetler evlerde, okullarda,
sağlık kurumlarında ve toplum merkezi vb. kurumlarda yürütülür. Buralarda sorunlara erken
dönemlerde tanı konur ve müdahale gerçekleştirilir. Amaç, sorunların ciddi boyutlara
ulaşmasına engel olmaktır.
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İkinci korumada, önlemede sosyal hizmet danışmanlığı, acil hizmetler, eğitimsel
rehberlik ve krize müdahale önemli alanlardır.
Üçüncü koruma;
Ciddi bir hâl almış bir sorunun daha da kötüleşmesine veya ilave zarar vermesine ya da
sorunun başkalarına sıçramasını önlemeye yönelik eylemler olarak tanımlanmaktadır. Uzun
dönemli ve hatta yasam boyu takibi, izlemeyi ifade eder.
Bu hizmetler evlerde, okullarda, sağlık kurumlarında ve sosyal hizmet kurumlarında
yürütülür. Var olan bir sorunun ilerleyerek daha farklı sorunlara neden olmasını ya da
yinelenmesinin önlenmesine yönelik müdahalelerdir.
Üçüncü korumada, yaşanan sorunların bir sonucu olarak oluşabilecek fonksiyon
kayıplarını azaltmaya ve yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmaya odaklanır.
Üçüncül koruma koruma olarak adlandırılmasına rağmen, tedavi ve sağaltımdan ayrı ve
bağımsız bir durum gibi gözükmemektedir. Bu koruma düzeyini tedaviyle eşgüdümlü olarak
düşünmek daha anlamlı olacaktır.
Sosyal hizmet alanında koruyucu bir müdahale bazen birden fazla kategoriye girme
ihtimal içindedir. Bu noktada hangi kategori içinde ele alınacağı sorunun nasıl yaşandığı ile çok
ilgilidir. Örneğin şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çiftin boşanma süreci, şiddetli geçimsizlik
devam ediyorsa bir düzey, şiddetli geçimsizlikte bireylerden biri diğerine fiziksel, yaşamsal bir
zarar verecekse üçüncü düzeyde ele alınmalıdır. Bu durumda olan ailelerin çocukları ise birinci,
ikinci ve üçün düzeyde korumaya yönelik müdahalelerin planlanması ve yapılması, olması
gereken bir durumu anlatmaktadır.
Sağlıkta olduğu gibi sosyal hizmette de koruma amaçlı yapılacak müdahalelerin bilgi
ve deneyim göz önünde bulundurularak yapılması önemlidir. Koruma ve önlemeye yönelik
çalışmalarda yapılacak olan müdahalelerin, yararlarının olası zararlarına göre daha fazla olması
durumunda uygulanması, beklenen bir durumdur.
Sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülen koruyucu hizmetler, sosyal refah ile
sağlık sistemlerini düzenleyen örgütlerin oluşturduğu, sağlık ve sosyal hizmetler gibi
faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik hizmetlerdir. Burada belirtilmekte yarar vardır ki, sosyal
hizmet sadece birey ve aile işlevselliğinin ne olduğu ile ilgilenen bir mesleki oluşum değildir.
Sosyal koşul ve sorunlarla ilgilenen pek çok meslekten biridir. Burada ki önemli fark sosyal
hizmet mesleğinin hem bireyi hem de bireyin çevresine aynı zamanda odaklanıp bu duruma
özenli davranması olarak görülebilir.

12.2. Sosyal Hizmetin Odağı ve İşlevi
Kuşkusuz sosyal hizmet mesleğini kendine yakın diğer meslek ve disiplinlerden ayıran
şey, sosyal hizmetin “ çevresi içinde birey” odaklı bakışıdır.
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Sosyal hizmetin odağı insanların güçlendirilmesi ile ilgilidir. Ayrıca sosyal hizmet
insanların sosyal varlıklar olduğunun bilincinde olarak onların doğal ve kurumsal çevrelerinde
nasıl işlevsel olabileceği üzerinde odaklanır.
Sosyal hizmet mesleğinde bireyin bir bütün olarak ele alınması, sosyal hizmet
mesleğinin ilgi alanının genişliğini ifade eder. Bireylerin temel gereksinimlerini karşılama
kapasitesi, kişinin yaşamın gerekleri ve yaşamını kazanması için vereceği mücadelede bilgi ve
becerilerinin düzeyi, kişilerin diğerleri, kendi ve yaşamıyla ilgili düşünceleri, bireyin hedef ve
amaçları ile ilgilidir.
Sosyal hizmet literatürü incelendiğinde, sosyal hizmetin temel işlevinin, insanların
sorun çözme ve baş etme ve gelişimlerinin önündeki engellerinin kaldırılması yönünde
aşağıdaki işlev ve rollerinin olduğu kabul edilir;


Değerlendirme



Tanı koyma



İnceleme



Tanımlama



Destek



Yardım



Tavsiye



Danışmanlık



Savunuculuk



Güçlendiricilik



Havale



Örgütleme



Harekete geçirme



Müzakere etme



Değiş tokuş



Yönetim



Program geliştirme
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Mesleki yönetim



Eşgüdümleme



Konsültasyon



Son değerlendirme



Personel geliştirme

Sosyal hizmet alan yazında son yıllarda dikkat çeken çalışmalardan biriside, sosyal
hizmet uzmanının rolleri üzerinedir. Sosyal hizmet alan yazını dikkatlice okunduğunda sosyal
hizmet uzmanlarının genel olarak on temel rolü olduğu görülecektir. Bunlar aşağıda
sıralanmıştır;


Bağlantı kurucu olarak sosyal hizmet uzmanı



Savunucu olarak sosyal hizmet uzmanı



Öğretici olarak sosyal hizmet uzmanı



Danışman/klinisyen olarak sosyal hizmet uzmanı



Vaka yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanı



İş yükü yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanı



Personel geliştiricisi olarak sosyal hizmet uzmanı



Yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı



Sosyal değişim ajanı olarak sosyal hizmet uzmanı



Meslek elemanı olarak sosyal hizmet uzmanı

12.3. Çocuk ve Gençlik Alanında Sosyal Hizmet Mesleğinin Koruma
Düzeyleri, Odağı ve İşlevi
Çocuk ve gençlik alanı sosyal hizmetin meslekleşmesindeki ilk alanlardan biri olduğu
için mesleki gelişim içindeki pek çok konu bu alan içinde kendini bulmuştur.
Sosyal hizmetin koruma düzeyleri açısından çocuk ve gençler, her üç korumada da
öncelikli olarak düşünülmesi ve müdahale edilmesi gereken gruba girmektedir. Ne yazık ki
çocukları; sosyal, psikolojik, ekonomik, siyasal, kültürel olumsuz süreçlerden korumak onları
hastalıklardan korunmaktan daha zor ve karmaşık bir durumdur. Ancak bu kitabın bütününde
anlatıldığı gibi, çocukluk dönemi, insanın en önemli ve izleri tüm yasam boyunca devam edecek
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en hassas dönemi olması nedeniyle korumanın bu dönemde en işlevsel olarak yerine getirilmesi
gerekmektedir.
Örneğin küçük çocukların çocuk ihmal ve istismarına yönelik korunması, çocuğun,
duygusal, fizikseli cinsel istismarının önlenmesi çalışmaları tam anlamıyla sosyal hizmetin
koruma düzeyleriyle ilgili çalışmasına örnek gösterilebilecek bir sorunu oluşturmaktadır.
Çocuk ve gençlerle çalışırken “çevresi içinde birey” yaklaşımlı çalışmanın çocuğu
anlama, analiz etme ve sorunlarını çözmede mutlak çok fazla yararı bulunmaktadır. Bu yarar
sosyal hizmetin soruna bakışının zenginliği noktasında sadece kendisine değil, multıdisipliner
yaklaşım doğrultusunda aynı olguyla çalışan diğer meslek elemanlarına da olumlu etkisi olan
bir zenginliktir.
Çocuk ve gençlerle çalışırken yukarıda belirtilen sosyal hizmet mesleğinin tüm işlevleri
ve mesleki rollerin en yetkin biçimde kullanılmaya ihtiyacı vardır. İfade etmek gerekir ki
yukarıda sıralanan hiçbir mesleki rol ve işlev yoktur ki çocuk ve gençlik alanında kullanılma
ihtiyacı olmasın.
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Uygulamalar
1)
Derslerinizden zaman bulduğunuzda, en yakın sanayi sitesine bir gezi
düzenleyin, bu gezide sanayide çalışan çocuk işçileri gözlemleyin. Sizce onların neye ihtiyacı
var gezi sonunda bu soruyu tartışın, bu çocuklara hangi koruma düzeyleri uygulanabilir ve
nasıl?
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Uygulama Soruları
1)
Ülkemizde sosyal hizmet uygulamalarında çocuk ve gençlere yönelik koruma
düzeyleri tam uygulanmış olsaydı, bugün çocuk ve gençlere yönelik hangi sorunlar aşılırdı?
İnceleyiniz, akıl yürütünüz, değerlendiriniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet müdahale düzeyleri ve çocuk ve
gençlere yönelik uygulamalar üzerinde durulmuştur. Çalışma iki bölümden oluşmuştur. Önce
çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet müdahale düzeyleri üzerinde öğrenilmiş, sonrasında
da sosyal hizmetin işlev ve rolleri ile çocuk ve gençlik alanında sosyal hizmetin koruma
düzeyleri ve işlev ve rolleri öğrenilmiştir.
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13. COCUK VE GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMET
MÜDEHALE YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, çocuk ve gençlik alanında sosyal hizmet mesleğinin müdahale
yöntemlerinin neler olduğunu ve nasıl bir işleve sahip oldukları öğrenilecektir. Sosyal hizmetin
müdahale yöntemleri olarak bu bölümde bireylerle sosyal hizmet, ailelerle ve gruplarla sosyal
hizmet, örgütlerle ve toplumla sosyal hizmet ve sosyal hizmet araştırması genel sınırları ve
kapsamı içinde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Çoğu zaman talihsiz, şansız ve kimsesiz çocuklar üzerine pek çok söz duyarız.
Sonra o sözlerde duyumlarda unutulur, her birey yaşantısına bir biçimde devam eder, peki o
çocukları ne bekler, nasıl bir yaşantıları olur, kim ilgilenir onlarla?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Çocuk ve gençlerle
sosyal hizmet

Çocuk ve gençlik alanında sosyal
hizmet mesleğinin müdahale
yöntemlerinin neler olduğu, nasıl
bir işleve sahip oldukları
Metinler, örnekler,
öğrenilecektir.
sorular ve analizler ile
Sosyal hizmetin müdahale
konuların daha kolay
yöntemleri olarak bu bölümde
anlaşılması
bireylerle sosyal hizmet, ailelerle sağlanacaktır.
ve gruplarla sosyal hizmet,
örgütlerle ve toplumla sosyal
hizmet ve sosyal hizmet
araştırması öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet



Sosyal hizmetler



Bireyle çalışma



Ailelerle çalışma



Grupla çalışma



Sosyal grup çalışması



Toplumla çalışma



Örgütlerle sosyal hizmet



Sosyal hizmet araştırması



Çocuklarla sosyal hizmet



Gençlerle sosyal hizmet
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Giriş
Yüzyılı geçkin zaman dilimi içinde meslek elemanlarını üniversite eğitiminde geçiren
bir uygulamalı disiplin olan sosyal hizmet, toplumsal değişimi odak alan bir meslek olarak
oluşumunu 1600’lü yıllara kadar dayandırmaktadır.
Endüstri Devrimi olarak da tanımlanan, tarım toplumlarından, sanayi toplumlara
dönüşümde insan mağduriyetleri ve profesyonel çözüm yolları arayışının bir sonucu olan sosyal
hizmet, günümüzde hâlâ etkisi yoğun olarak hissedilen, yoksulluk, yoksunluk, kimsesizlik,
engellilik, ruh sağlığı, çocuk, genç, yaşlı sorunları, ailenin değişimi ve ailenin parçalanması,
kadın sorunları, alkol, uyuşturucu, madde kullanımı sorunları, evsizlik, işsizlik gibi sorun
alanlarında aktif olarak yer alan bir mesleki uygulama olarak görülmektedir.
Ayrıca, terör, savaş, göç, toplumsal krizler, afet ve felaket durumları ve geniş insan
kitlelerinin bunlardan mağduriyetleri ve yeniden kendilerini ve toplumlarını gerçekleştirebilme,
işlevlerini en üst düzeyde yerine getirebilmeleriyle de ilgilidir.
Sosyal hizmet her ne kadar bir yardım mesleği gibi görünse de, temel amacı birine
yardımı götürmekten daha fazla bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve kendilerini
gerçekleştirebileceği bir çarkın kurulmasının zihinsel, politik ve uygulamasındaki süreci
oluşturma çabasındadır. İhtiyaç sahibi ile kaynaklar arasındaki dengenin kurulması konusunda
kendine sorumluluk yükler. Bilimsel ilke, yöntem ve teknikler aracılığıyla insanlara hizmet
etmeyi amaçlar
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13.1. Sosyal hizmetin Ne’liği
Hem bir sanat hem de bir bilim olarak da tanımlanan sosyal hizmet, toplumlarda
meydana gelen değişikliklerin yanı sıra politik değişikliklerden de etkilenmiştir. Mesleksel
kimliğinin oluşmasında sahip olduğu bazı özelliklerle diğer yardıma odaklanan disiplinlerden
farklılaşmıştır. Sosyal hizmet, her şeyden önce uygulamaya dayalı, bilimsel içerikli bir mesleki
süreçtir. Uygulama merkezine insanların yaşam deneyimleri ve çevreleriyle etkileşimlerini
koymaktadır.
Sosyal hizmet uzmanları, farklı sorun ve ihtiyaçlara sahip insanlarla çalışabilen meslek
elemanlarıdır. Farklılık sosyal hizmet mesleğinde sadece insanların ve sorunların farklılıkları
değil aynı zamanda mesleğin gerçekleştirildiği ortamlar ve faaliyetler içinde geçerlidir.
Çalışılan alan, çalışılan kurum ve çalışmanın amacı belirleyici olmakla birlikte günümüzde
sosyal hizmet uzmanları yoğunlukla birey ve aileleriyle çalışırken, kimileri de küçük gruplar,
örgütler ve toplumlarla, kimileri çocuklarla, kimileri de ergenliğe daha yeni basmış olan
bireylerle çalışır. Kimileri ailedeki şiddet sorununu odak alırken, kimileri de yoksullara barınma
ve sağlık hizmetlerinin nasıl sağlanacağı sorununu odak alır.
Günümüzde bir yandan göç, terör, savaşla çalışan meslek elemanlarının sayısı giderek
artarken, bir yandan da AIDS, kronik hastalıklar konusunda çalışan meslek elemanlarının sayısı
da artmaktadır. Bir diğer alan olarak da baskı karşıtı uygulamalar ve cinsiyetçiliğe dayalı
uygulamalarda da gerek kuramsal gerekse de uygulamaya dayalı çalışmalarda bir artışın varlığı
dikkat çekici olmaktadır.
Sosyal hizmetin tanımlanması;
Uluslararası sosyal hizmet konfederasyonu 2001 yılında sosyal hizmeti yeniden
tanımlama ihtiyacı duymuştur. Bu tanıma göre sosyal hizmet “ insan hakları ve sosyal adalet
ilkelerini temel alan; sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi
için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun
için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri
ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslek ” olarak tanımlanmıştır.
Bu tanım değerlendirildiğinde;

Sosyal hizmetin çeşitli biçimleriyle insanlar ve çevreleri arasındaki birçok
karmaşık hareketliliği incelediği görülmektedir.

Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini,
yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve işlev bozukluğunu önlemek olarak görmektedir.

Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Buna bağlı
olarak sosyal hizmet uzmanları toplumdaki ve çalıştıkları kişi, grup ve toplumun
yaşamlarındaki değişimlerin temsilcileridir.
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Sosyal hizmet birbirleriyle ilişkili bir değerler, kuram ve uygulama sistemi
olarak açıklanabilir

Sosyal hizmetin değerleri, mesleğin ulusal ve uluslararası ahlak kurallarını
temsil etmektedir.


Sosyal hizmet hümanistik ve demokratik ideallerin bir mesleğidir.


Sosyal hizmet değerleri, her insanın eşitliği ve her insanın haysiyetine saygıya
dayanmaktadır.

Sosyal hizmet uygulaması insan gereksinimlerini karşılamaya ve insan
potansiyelini geliştirmeye odaklanmıştır.

Sosyal hizmet uygulamalarını, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri
çerçevesinde gerçekleştirir.

Sosyal hizmet uzmanları, toplumsal açıdan dezavantajlı kişi, grup ve
topluluklarla dayanışma içinde, sosyal içermeyi teşvik etmek, yoksulluğu azaltmak,
savunmasız ve ezilen kişileri özgürleştirmek için çalışır.

Sosyal hizmet yöntemini, kanıta dayalı sistematik bir bilgi tabanına
dayandırmaktadır.


Sosyal hizmet, insanların değişime yönelik kapasitelerinin farkındadır.


Sosyal hizmet mesleği karmaşık durumları analiz etmek ve bireysel, örgütsel,
sosyal ve kültürel değişimleri kolaylaştırmak amacıyla insan gelişimi ve davranışı ile sosyal
sistem kuramlarından yararlanır.


Sosyal hizmet toplumda var olan engelleri, eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri ele



Sosyal hizmetin bütüncül odağı evrenseldir.

alır.


Sosyal hizmet müdahaleleri öncelikle insan odaklı psiko-sosyal süreçlerden,
sosyal politika, planlama ve kalkınmaya dâhil olmaya kadar değişiklik gösterir. Bunlar; hem
danışmanlığı, klinik sosyal hizmeti, grup çalışmasını ve aile tedavisini hem de toplum da
insanların hizmet ve kaynak edinmesine yardıma yönelik çabaları içerir.

Sosyal hizmet müdahalelerinin bir kısmı da sosyal ve politik faaliyetlerde
bulunmayı da içerir.
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13.2. Sosyal Hizmet Mesleğinin Müdahale Yöntemleri
Bilime dayalı bir disiplin olarak sosyal hizmet melekleşme sürecinin aşamaları ve
amaçları içinde mesleki müdahale yöntemleri oluşturmuştur. Sosyal hizmet müdahale
yöntemleri;
1.

Bireyle çalışma

2.

Ailelerle çalışma ve grup çalışması

3.

Örgütlerle ve Toplumla çalışma

Bireylerle Sosyal Hizmet Yöntemi;
Bireylerle sosyal hizmet, sosyal hizmet mesleki yöntemsel sürecinin tarihsel süreç
içindeki en eski ve köklü yöntemlerinden biridir.
Bireylerle sosyal hizmet uygulaması yöntemi tarihsel süreç içinde sosyal kişisel
çalışma, vaka çalışması olarak da tanımlanmaktadır. Bu yöntem ilk olarak 1917’de Mary
Richmond’un yazmış olduğu “sosyal teşhis” kitabına dayanmaktadır.
Genel olarak bireylerle sosyal hizmet müdahalesinin odağı fiziksel, ruhsal olarak
gereksinimi olan ya da toplumsal açıdan engeli bulunan kişilerdir. Bu kişiler arasında ilk akla
gelenler işsizler, evsizler, parçalanmış aile üyeleri, alkolikler, madde bağımlıları ve istismara
uğrayan ya da çeşitli sorunlara sahip çocuklardır.
Bireylerle sosyal hizmet uygulaması, iki kişi arasında gerçekleşen ilişki ve etkileşimin
bir ürünüdür. Bu ilişki sosyal hizmet uzmanı ile shu mesleki çalışma yaptığı kişi arasındadır.
Sosyal hizmette ilişki, hem profesyonel hem de yardım edici bir ilişkidir. Bu ilişki içinde shu
kabul edicidir. Kabul etme, shu; olguya (vaka /case) gerçekçi bir güven duygusu aşılaması,
onun duygularına saygı duyması, yargılayıcı ve eleştirel olmayan bir hâl içinde olması ile
ilgilidir. Bu kabul ediş, olgu için kendi bireysel sorumluluğunu alması, sorunlarını
çözebileceğine inanması duygusu vermesi açısından da önemli bir durumdur.
Sosyal hizmet uzmanları bireylerle sosyal hizmet uygulamasında olgunun yaşadığı
sorun ve o sorunu ne nitelikte yaşadığına göre değişmekle birlikte pek çok kuramsal
yaklaşımdan hem sorunu analiz etmede, hem de sorunun çözümünde yararlanır. Son yıllarda
özellikle bireylerle sosyal hizmet uygulamasında bütüncül yaklaşım benimsenin bir kuramsal
bütünlük olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal hizmet uzmanları bireylerle sosyal hizmet uygulamasını gerçekleştirirken sistem
yaklaşımı modelini sürekli göz önünde tutarlar. Çünkü insanın kendisi de bir sistem olmakla
birlikte insan aynı zamanda pek çok sistemin (politika, aile, kültür, din vb.) de bir parçasıdır.
100 yıllık bir mesleki birikimin bir sonucu olarak görülebilecek bireylerle sosyal hizmet
uygulaması önceleri yoksul ve kimsesiz yardıma muhtaç insanlara yardım etme amacıyla
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kullanılmış olsa bile, toplumsal değişmenin oluşturduğu pek çok alanda pek çok yeni sorunlar
ve gereksinimler karşısında uygulama çerçevesi giderek genişlemiştir.
Bireylerle sosyal hizmet günümüzde, devlete ait olan, özel kurum ve kuruluşlarda, sivil
toplum kuruluşlarında, sosyal yardım, aile refahı, çocuk refahı, yaşlı refahı, sağlık, eğitim,
suçluluk alanı, endüstri vb. alanlarda her yaş ve sosyo-ekonomik düzeyde ki kişilere ve ailelere,
kadınlar, çocuklar ve gençlere uygulanan bir yöntem niteliğine kavuşmuş bulunmaktadır.
Ailelerle ve gruplarla sosyal hizmet yöntemi;
Kuşkusuz aile, sosyal hizmet mesleği için özel bir anlam ve içerik taşır.
Hemen hemen her insan çoğunlukla bir aile içine doğar, dünya ya gelir ve yaşamının
büyük bir bölümünü aile içinde geçirir ve çoğunlukla da bir aile içinde yaşamı sona erer.
Bilinmektedir ki insanların yaşamları boyunca karşılaştığı sorunların çok önemli bir
bölümü, içinde bulundukları aile yaşamından doğrudan etkilenir. Aile üyelerinden herhangi
birinde meydana gelen değişim, diğer aile üyelerini de etkiler. O nedenle sosyal hizmet
uygulamalarının önemli bir odağı, aile olmaktadır. Aile, aslında küçük bir gruptur. Ailelerde
genellikle farklı nesiller bir arada yaşar ve aile üyeleri arasında çok güçlü bağlar vardır.
Ailelerle sosyal hizmet, risk altındaki ailelerle çalışma için bir şemsiye kavramdır.
Ailelerle sosyal hizmetin temel amacı, aile üyelerinin gelişimsel ve duygusal gereksinimlerini
yetkin bir şekilde karşılayabilmeyi öğrenebilmesi için ailelere yardımcı olmaktır. Ailelerle
sosyal hizmet, değişim ya da müdahale için ailelerin güçlerini pekiştirir, ailelerin etkili bir
şekilde işlev görebilmesi için ilave destek sağlar ve günlük yaşamını etkili ve doyurucu bir
şekilde sürdürebilmesi için aile işlevselliğinde somut değişiklikler gerçekleştirir.
Ailelerle sosyal hizmete benzeyen bir başka sosyal hizmet müdahale odağı ise gruplarla
sosyal hizmet adını taşır.
İnsan gelişimi, değişimi ve geleceğinde, insanın içinde bulunduğu grup kuşkusuz çok
önemlidir. Günümüzde küçük grup modelleri, öğrenme ve büyüme yaşantıları edinebilmede
bir araç olarak kullanılmaktadır.
Gruplarla sosyal hizmet uygulaması yeni bir konu değildir. 1930’lardan itibaren
özellikle ABD de pek çok sosyal hizmet uzmanı grup temelli müdahale yöntemlerinin çeşitli
bireysel ve sosyal sorunlarla yüzleşmek bakımından etkili ve verimli, olduğunu görmüşlerdir.
Grup çalışmalarında grup üyeleri kendilerini ortaya koyar, birbirlerini etkiler ve bu sayede
kişilerarası anlayışlarını geliştirir ve bunun sonucu olarak da günlük yaşamında
çevresindekilerle daha etkin bir biçimde etkileşime girebilmesi beklenir.
Kuşkusuz grup çalışması yöntemi karşılıklı yardım sistemlerinin oluşmasında bir
potansiyele sahiptir. Grup çalışmasında grup üyeleri, umut aşılama, evrensellik, bilgi sağlama,
özverili olma, birincil aile özelliklerinin grupta yinelenmesi ve bunun onarıcı niteliği,
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toplumsallaştırıcı tekniklerin gelişimi, model alma, karşılıklı öğrenme, grup bağlılığı, katarsis,
varoluş etmenleri konuları paylaşırlar.
Grup yaşantısı, bireye; kendini daha gerçekçi bir biçimde algılayabilmeyi başarmasına,
benlik saygısını kazanabilmesine, yaşantılara daha açık olabilmesi ve kendine acı veren
durumlarla başa çıkabilmesine yardım edilir. Böylece bireyin kişiliğinde, kendi benliğine ve
diğer insanlara ilişkin tutumlarında, davranışlarında anlamlı değişmeler olur.
İnsanların psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik gereksinimlerinin karşılanmasında
grupların önemli bir yeri bulunmaktadır. Gruplar aracılığıyla daha hızlı öğrenme, davranış ve
tutumları değiştirme, geçerli davranışları kazanma, belirli durumlar karşısında nasıl
davranılacağı hakkında bilgi edinme gibi gereksinimlerinin karşılanması, sorunlarla baş
edebilme becerisinin kazanılması mümkün olabilmektedir.
Örgütlerle ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi;
İnsanlar, tarih boyunca gereksinimlerini karşılamak için işbirliği, dayanışma, birlikte
çalışma, amaçları doğrultusunda örgütlenme ve aralarında görevleri paylaşma sorumluluğu
hissetmiş ve böylece çeşitli düzeylerde örgütler kurarak günümüze kadar gelmişlerdir.
Örgütler, kurumsallaşmış stratejiler yoluyla önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak için
insanların, araçların ve kaynakların biçimsel olarak yapılandırılmış düzenlemesidir olarak
tanımlanmaktadır.
Sosyal hizmet mesleğinin yöntemlerinden biri olan sosyal hizmet yönetimi, sosyal
hizmetlerle ilgili kuruluşların, örgütlerin yönetiminin mesleksel anlamda amacına uygun olarak
işlev görmesini sağlar. Mesleksel çalışma anlayışını ve işleyişini kolaylaştıran, verimli kılan bu
yöntemin özünü oluşturur.
Günümüzde pek çok shu çeşitli sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışma
yaşantılarına devam etmektedirler. Bu kurumların kaynaklarını ihtiyaç sahibi olgularına
sunmak için pek çok gayret göstermektedirler. Bu gayret shu örgütlerle çalışmasının temel
amacını oluşturmaktadır.
Hiç kuşu yoktur ki, sosyal hizmet mesleğinin temel unsurlarından biri de toplumdur ve
yine en önemli sosyal hizmet müdahale yöntemlerinden biride toplumla çalışma olarak ifade
edilir.
Toplumlar sürekli olarak bir değişim içindedir. Bu değişim içindeki hareketlilik ve
farklılaşma pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Toplumsal değişmenin tüm
boyutlarıyla ve bütün toplum kesimlerinde aynı anda olmaması da başkaca pek çok yeni soruna
neden olmaktadır.
Sosyal hizmet mesleğinin odaklandığı sorunlardan olan yoksulluk, evsizlik, baskı,
çocuk ihmal ve istismarı, aile içi şiddet gibi konularda ilerleme sağlamak, çözüm yolları
bulabilmek için toplumun farklı kesimleriyle bağlantı kurma ihtiyacı vardır. Bu olmadığı
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takdirde bu sorunlar daha da derinleşecek ve sosyal hizmete ihtiyaç duyanların sayısı daha da
artış gösterecektir.
Toplumla sosyal hizmet uygulaması, sosyal hizmetin tarihsel gelişimi boyunca,
mesleğin güçlendirme geleneğini ve sosyal adalet değerini somutlaştıran ana yöntemlerden biri
olmuştur. Bu yöntem içinde, toplum örgütlenmesi ve toplum kalkınması, sosyal planlama ve
sosyal aksiyon ve sosyal yönetim ile bağlantılı beceriler işlevseldir.
Günümüz sosyal hizmet anlayışı var olan durumu korumaktan çok toplumsal
dinamikleri teşvik ederek ilerlemeyi, değişmeyi motive etmeyi içermektedir. Bu nedenle
toplumla sosyal hizmet uygulaması bir dizi farklı yöntemi içinde barındırır. Her bir yöntem
sosyal çevrede değişiklik yaratma üzerinde odaklanır. Bu yöntemler;


Örgütleme



Planlama



Kalkınma



Değişim

Kavramlarıyla ifade edilir.
Toplumla sosyal hizmet uygulamasının amaçları, toplumun yasam kalitesinin
geliştirilmesi, savunuculuk yapılması, insani, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması,
yeni hizmet ve programların planlanması, hizmetlerin bütünleştirilmesi, siyasal ve sosyal
aksiyon ile sosyal adaletin gerçekleştirilmesi olarak sıralanabilir.

13.3. Çocuk ve Gençlerle Çalışmada Sosyal Hizmet Müdehale
Yöntemleri
Çocuk ve gençler, sosyal hizmet mesleğinin tüm tarihsel süreçlerinde en fazla özel önem
verdiği iki nüfus grubu olmuştur. Sosyal hizmetin tarihsel süreci içinde 1600’lü yıllardan
itibaren özellikle çocukların korunması ve geliştirilmesi üzerinde sosyal hizmet müdahale
yöntemlerinin etkin olarak kullanıldığı söylenebilir.
Bireylerle çalışma, çoğunlukla çocuklarla ve gençlerle, sorunlu uygulamalarda en fazla
kullanılan sosyal hizmet yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençlik danışma
merkezlerinde, ıslah evi süreçlerinde, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet alanında, çocuk ihmal
ve istismar süreçlerinde vaka yönetimi özelliği taşıyan pek çok uygulama ve sorunda bireylerle
sosyal hizmet uygulamasının yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.
Ailelerle ve gruplarla sosyal hizmet uygulaması sosyal hizmet literatüründe “mezo”
uygulama olarak ifade edilmektedir. Bu uygulama özellikle aile sorunlarında, korunmaya
muhtaçlık alanında, suçluluk alanında, yoksulluk alnında, engellilik alanında ve tıbbi ve
psikiyatrik sosyal hizmet alanında yoğun olarak kullanılan bir sosyal hizmet müdahale
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yöntemidir. ABD çok daha yaygın kullanıma sahip olmasına rağmen özellikle sosyal grup
çalışması uygulamaları ülkemizde kullanım özelliği Avrupa ve Amerika’daki uygulamaların
olabildiğince gerisinde gözükmektedir.
Örgütlerle ve toplumla sosyal hizmet uygulaması, çocuk ve gençlere yönelik oldukça
etkin bir sosyal hizmet alanı olarak gözükmektedir. Çocuk ihmal ve istismarı, alkol, sigara ve
uyuşturucu kullanımı gibi konular, bu alandaki en popüler çalışmaların yapıldığı konular
içindedir.
Sosyal hizmet araştırması, bazı kaynaklarda bir sosyal hizmet müdahale yöntemi olarak
gözükürken bazı kaynaklarda bir müdahale ancak sosyal hizmete özgü bir yöntem olmadığı
ifade edilmektedir. Nasıl kabul edilirse edilsin, bireysel ve toplumsal sorunların saptanması ve
süreçlerin bu saptanan kayıtlara dayalı yürütülmesi süreci, sosyal hizmete ve sosyal hizmet
uygulamasına anlamlı bir perspektifte ilerleme şansı vermektedir.
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Uygulamalar
1)
Bu bölümü okuduktan ya da işledikten en az üç farklı günlük gazete alınız, bu
gazetelerde sosyal hizmet mesleğinin konu alanlarına giren haber ve yazıları kesin.
2)

Bunlardan kaçı çocuk ve gençleri kapsamaktadır?

3)
Bu gazetelerdeki haberlere ilişkin hangi sosyal hizmet müdahale yöntemleri
kullanılabilir, tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)
Sosyal hizmet eğitimini aldıktan sonra bu dersi de almış bir öğrenci olarak,
çocuk ve gençlik alanında çalışmayı düşünüyor musunuz, ? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, çocuk ve gençlik alanında sosyal hizmet mesleğinin müdahale
yöntemlerinin neler olduğunu ve nasıl bir işleve sahip oldukları öğrenilmiştir. Sosyal hizmetin
müdahale yöntemleri olarak bu bölümde bireylerle sosyal hizmet, ailelerle ve gruplarla sosyal
hizmet, örgütlerle ve toplumla sosyal hizmet ve sosyal hizmet araştırması genel sınırları ve
kapsamı içinde öğrenilmiştir.
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14. COCUK VE GENÇLERE YÖNELİK MESLEKİ PLANLI
DEĞİŞİM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet müdahalesinde mesleki planlı
değişim sürecinin aşamaları öğrenilecektir. Bu bölümde aynı zamanda mesleki planlı değişim
sürecinin aşamalarında özellikle çocuk ve genceler yönelik yapılacak çalışmalarda dikkat
edilecek unsurlar üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mesleki planlı değişim süreci dendiğinde aklınıza ilk ne gelmektedir?

2)

Değişimin planlanması sizce gerekli midir? Neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çocuk ve gençlere
yönelik mesleki planlı
değişim süreci

Çocuk ve gençlere yönelik sosyal
hizmet müdahalesinde mesleki
planlı değişim sürecinin
aşamaları, mesleki planlı değişim
sürecinin aşamalarında özellikle
çocuk ve gençlere yönelik
yapılacak çalışmalarda dikkat
edilecek unsurlar öğrenilecektir.

Metinler, örnekler,
sorular ve analizler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet



Sosyal hizmet müdahalesi



Planlı değişim süreci



Tanışma



Bağlantı kurma



Başvuran



Olgu



Ön değerlendirme



Planlama



Uygulama



Son değerlendirme



Sonlandırma



İzleme
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Giriş
Bu bölümde çocuk ve gençlere yönelik mesleki planlı değişim süreci üzerinde
durulacaktır.
Hiç şüphe yoktur ki insana yaklaşım, rastgele ve şansa bırakılan bir biçim ve içerikte
olamaz. İnsana yaklaşımın mutlaka bir bilimsel temeli ve düzeni olmalıdır. Bu süreç
gözlenebilir, denetlenebilir, yinelenebilir, ölçülebilir, değerlendirilebilir olmalıdır.
Bilime dayalı, uygulamalı bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmet, insana
yaklaşımda bilgi, beceri ve değerler açısından konuya geniş yelpazeli bir bakış açısı
oluşturmuştur. Sosyal hizmet uygulamasının temelleri olarak ta ifade edilen bu yaklaşım, sosyal
hizmette planlı değişim sürecinin temellerini de oluşturmaktadır.
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14.1. Çocuk ve Gençlik Alanında Sosyal Hizmet Uygulamasının
Temelleri
Sosyal hizmet mesleğinin uygulamasının temelleri hemen hemen her alan için benzer
temellere sahiptir. Sosyal hizmet uygulaması, sosyal hizmet mesleğinin üç temeli üzerinde
oluşum bulmuştur. Bu üç temel hem uygulamaya yön verirken hem de meleğin kendi iç
felsefesinin oluşumu ve korunmasında rehber olma özelliğine sahip bulunmaktadır. Bu üç
temel aşağıda sıralanmıştır.
Sosyal hizmetin bilgi temeli;
Sosyal hizmet mesleğinin bilgi, beceri ve değer üçlüsünün ilk bölümünü oluşturan bilgi,
diğer iki temele de öz oluşturması açısından ayrıca önemlidir.
Sosyal hizmet disiplini ve mesleği toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda oluşum bulmuş
olmakla birlikte, melekleşmesinin ilk günlerinden bugüne kadar daima , “ insana yaklaşım
rastgele ve şansa bırakılan bir tarzda olamazı” kendisine düstur edinmiştir. Bu nedenle sosyal
hizmet mesleği için insana yaklaşımda bilimsel bilginin varlığı yaşamsal bir öneme sahiptir ve
bu durum bu güne ilişkin bir durum değil hep böyle olagelmiştir.
Sosyal hizmet için bilgi temeli; uygulayıcıların, kuramcıların ve araştırmacıların ürettiği
bilgi demektir. Bu içeriğiyle aslında sosyal hizmetin bilgi gövdesi oldukça kapsamlı ancak ilk
bakışta bir o kadarda karışıktır. Sosyal hizmetin bilgi gövdesinde aşağıdaki bilgi
kaynaklarından elde edilen bilgiler, birbirleriyle etkileşimli olarak yer almaktadır. Bunlar;
1.

Başka disiplinlerden aldığı bilimsel bilgiler ve kuramlar;

Bu yapı içinde özellikle melekleşme sürecinden beri yararlandığı, tıp, psikoloji,
sosyoloji, antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi, vb. bilim dallarında kabul görmüş bilimsel
bilgiler ve kuramsal önermelerden oluşmaktadır.
2.

Uygulama ve araştırmalardan elde edilen bilgiler;

Bu grup bilgilerde kuramsallaşmamış olmakla birlikte o güne ait bilimsel içerik ve temel
taşıyan mesleki alan ve uygulamalara dönük bilimsel bilgiler ve araştırma sonuçlarıdır.
3.

Kendi mesleki uygulama ve deneyiminden ürettiği deneyim ve bilgiler

Sosyal hizmet mesleği özellikle son yıllarda uygulamalarında “kanıta dayalı” bilgi
kullanımına özel bir önem veren hâldedir. Bu nedenle üretilmiş bu bilgileri de uygulamada
kullanmaya da ayrıca özen göstermekte bu konuda isteklide görülmektedir.
Görüldüğü gibi sosyal hizmetin bilgi temeli, eklektiktir, interdisiplinerdir, esnektir,
karmaşıktır ve özneldir. Sosyal hizmetin bilgi çerçevesi kapsamında; kişiler, kişiler arasındaki
etkileşimler ve işlevsellik kazandıkları sosyal durumlar hakkında geçerli, temel bilgiler yer
almaktadır.
202

Sosyal hizmetin beceri temeli;
Yukarıda söz konusu olan sosyal hizmetin bilgi temeli, beceri temelinin işlevselliği ile
anlam bulacak bir kavramdır. O nedenle sosyal hizmet için beceri, işlevselliğin “yetkin” olarak
ortaya konulabilmesi için çok önemli bir temeldir.
Beceri, bilgi ve değerleri bir araya getirerek, onları ilgi ve gereksinimlere karşılık
eyleme dönüştüren uygulama yetkinliği olarak tanımlanmaktadır. Mesleki anlamda beceri ise;
öğrenme yoluyla geliştirilmiş ve belirli bir amaca yönlendirilmiş veya belirli bir eyleme
merkezlenmiş fiziksel veya sözel karmaşık bir davranış organizasyonudur.
Sosyal hizmette mesleki beceriler üç ana kategoride kümelenmektedir.
1.
Birincisi temelde birey düzeyindeki olgularla etkileşimi kapsayan vaka
çalışmalarında beceri
2.

Çeşitli büyüklükteki grupları düzenleme ve yürütme ile ilgili olan çalışmalarda

beceri
3.
Organizasyonlarla ve topluluklarla çalışmayı kapsayan toplum organizasyonuna
ilişkin beceri olarak belirtilmektedir.
Literatür çalışmaları sosyal hizmet uzmanlarının sahip olması gereken becerileri
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;


Diğerlerini anlayarak amaç doğrultusunda dinleme becerisi,



Sosyal inceleme,


becerisi,

Değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt etme ve toplama


Mesleki yardım ilişkisini oluşturma ve sürdürme becerisi ve yardım ilişkisinde
uzmanın kendini kullanma becerisi,

Sözlü ve sözlü olmayan davranışı gözleme, yorumlama ile kişilik teorileri ve tanı
yöntemlerini kullanma becerisi,


Güven verme becerisi,



Güç kazandırma becerisi,



Sonlandırma becerisi,



Mesleki literatürü yorumlama becerisi,



Arabuluculuk ve müzakereci olma becerisi,
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Sosyal hizmetin değer temeli;
Sosyal hizmet mesleğinin temel görevi incinebilir/hassas, baskı altında zor koşullarda
ve yoksulluk içinde yasayan kişilere özel bir dikkat göstererek insanların iyilik hâlini artırmak
ve insanların tümünün temel gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmaktır.
Değerler, neyi yapmanın ve neyi yapmamanın önemli olduğu ile ilgilidir. Değerler aynı
zamanda, neyin daha fazla ve neyin daha az değerli olduğunu anlama yükleme açısından da
önemlidir.
Meslekleşmenin başından bugüne kadar SHU, mesleki değerlere dayanan belirli etik
kurallara sahiptirler. Etik ve değer kavramı birbirine çok yakın ve çok ayrı derinliği olan
konulardır. Ancak ikisi aynı kavramın farklı ifade edilişi değildir. Etik, neyi, kiminle
yapacağına ve değerlere nasıl başvuracağına işaret etmektedir. Bu anlamda da sosyal hizmette
etik, başucu kuralları gibidir. Ayrıca derinlikli okunup anlaşılmasında çok önem vardır.

14.2. Sosyal Hizmette Planlı Değişim Süreci
Sosyal hizmet mesleği içinde son yıllarda belki de ne fazla öne çıkan kavramlardan biri
“sosyal hizmette planlı değişim” süreci kavramı olmuştur. Mesleki planlı değişim süreci sosyal
hizmetin olgu, olay ve durumlara sistematik, planlı uygulama geliştirmesine olanak sağlayan
bir bütünleme oluşturmuştur.
Sosyal hizmet
gösterilmektedir.

mesleğinin

planlı

değişim

sürecinin

aşamaları

Şekil

1’de
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Şekil 1: Sosyal hizmette planlı değişim sürecinin aşamaları

Sosyal hizmet uygulamasının temelleri

Bilgi
Beceri
Değer

Tanışma – bağlantı kurma

Ön değerlendirme

Planlama

Uygulama

Son değerlendirme

Sonlandırma

İzleme
Yeniden değerlendirme
Teması kesme
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Tanışma – bağlantı kurma;
Tanışma – bağlantı kurma, bir uygulayıcı olarak sosyal hizmet uzmanlarının kendilerini
soruna yönlendirdiği ve sorunla ilgili kişilerle iletişim ve ilişki kurduğu bir zaman dilimidir.
Tanışma ve bağlantı kurmada mesleki profesyonellik açısından yedi alt basamağı yetkin
bir biçimde gerçekleştirmek çok önemlidir. Bu aşamalar; müracaatçıyı karşılama, etkili katılım,
kurumun hizmetlerini ve müracaatçının beklentilerini konuşma, kurumun ve sosyal hizmet
uzmanının yardım edip edemeyeceğine karar verme, kurumun ve shu yapabileceklerini önermekonuşma, müracaatçıyı yardım ilişkisine yöneltme, gerekli kayıt ve raporların tutulması
Tanışma bağlantı kurma, mesleki ilk temas olması anlamıyla, hem shu için hem de
müracaatçı için çok özel bir durumu oluşturmaktadır. Shu, bu aşamada olabildiğince, bilgili,
anlayışlı, hazırlayıcı ve kolaylaştırıcı olmak zorundadır. Travmatik yaşantı süreçlerinde
tanışama ve bağlantı kurmada azami dikkat ve hassasiyet gösterilmesi ayrıca özel bir durumu
oluşturmaktadır.
Ön değerlendirme;
Ön değerlendirme, bir kişinin veya durumun anlaşılması ya da sorunun çözülmesi ya da
en aza indirilmesi için işin doğasını, nedenini, gelişimini ve yönünü belirleme sürecidir.
Ön değerlendirme, bireyselleştirilmiş, yardım müdahalesi için temel oluşturmak
amacıyla; sorunların, insanların, durumların ve bunların birbirleriyle karşılıklı ilişkilerinin,
farklılaşmış, bireyselleştirilmiş değerlendirmenin, doğru bir içerikte belirlenmesi ve
değerlendirmesi anlamına gelmektedir.
Ön değerlen aşamasının alt aşamaları, müracaatçının belirlenmesi, müracaatçının
sorunun ve gücünün belirlenmesi olarak görülmektedir. Bu noktada yaşanabilecek sorunlar
benzer olsa da, her bireyin sorunu farklı yaşayabileceği ve her bireyin soruna farklı tepkiler
verebileceği, her bireyin soruna direnci ve sorunu yenme için gücünü kullanma biçiminin tek
ve biricik olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.
Planlama;
Sosyal hizmetin genelci müdahale modelinde üçüncü aşama planlama olarak ifade
edilmektedir.
Sosyal hizmet uygulamasında planlama da öncelikle müracaatçıyla çalışmak önemlidir.
Sonrasında sorunları önceliklerine göre sıralamak önem taşır. Daha sonrasında her soruna
yönelik gereksinimlerin neler olduğu üzerinde çalışmak gerekir. Gereksinimler belirlemenin
akabinde ise her bir gereksinim için sosyal hizmet uygulamasında nelerin yapılabileceği karar
bağlamakta yarar vardır. Bu noktada her gereksinime yönelik müracaatçının ne yapabileceği de
önem taşır. Bu noktadan sonra planlanacak 3 aşama vardır. İlk öncelik amaçların
oluşturulmasıdır. Sonrasında hedeflerin belirlenmesi son olarak da müracaatçı ile sözleşmenin
hazırlanması planlama aşamasının tamamlanması anlamına gelmektedir.
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Uygulama;
Uygulama, müracaatçılar ile sosyal hizmet uzmanının, amaçları gerçekleştirmek için
birlikte hazırladıkları planı, yaşama geçirme sürecidir. Ancak bazen değişen koşullar ve
durumlar planda değişimler yapılmasını gerektirebilir.
Uygulamanın, mesleki planlı değişim sürecinin daha önceki aşamalarına uygunluğu son
derece önemlidir. Bu süreçlerin hepsi birbirini kapsayan ve takip eden, bir tür domino etkisine
sahip süreçlerdir. Mesleki, bilgi, beceri ve değerlerin tama anlamıyla ortaya konulmasını
gerektiren süreçler bu süreçler olduğunu unutmamak gerekir.
Son değerlendirme;
Planlı mesleki müdahalenin önemli aşamalarından biride, son değerlendirme
aşamasıdır. Bu aşamada müdahalenin amaca ulaşıp, ulaşmadığını ortaya çıkarmak gerekir. Bu
aşama, amaçlara ve hedeflere ulaşmak için kullanılan araçları gözden geçirmeyi içermektedir.
Son değerlendirme, ön değerlendirme aşamasında gerekli tüm bilgiler elde edildikten,
bilgilerin anlamları konusunda çıktılar alındıktan sonra ve durum içinde müracaatçı ile
anlaşıldıktan sonra başlar.
Son değerlendirme, beklenenlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ortaya çıkartıldığı bir
aşamadır. Tamamlanmış bir işe bakmaya, hangi teknik ve yöntemlerin ne şekilde işe yaradığını
belirlemeye yarayan bir süreçtir. Bu süreç aynı zamanda müracaatçılar ve diğer kişiler için
uygulamanın nasıl gittiğini denetleme fırsatı da verir.
Unutmamak gerekir ki sosyal hizmet uzmanı için ve shu çalıştıran kurumlar için yapılan
uygulamanın değerlendirilmesi bir zorunluluktur.
Sonlandırma;
Sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet uzmanı olmak isteyen öğrenciler bilmeliler
ki sosyal hizmet uzmanları ile müracaatçı arasındaki ilişki mutlaka sonlanacaktır. Bu nedenle
sonlanma, sosyal hizmet uzmanları ile müracaatçılar arasındaki çalışma ilişkinin sonucudur.
Sonlandırma, plana uygun olarak, ya da beklenmedik bir biçimde, başarılı ya da
başarısız olabilir. Shu planlı değişim sürecinin bu aşamasını yönetebilmek için mutlaka hazırlık
yapmalıdırlar. Sonlandırma aşamasında müracaatçının gerçekleştirdikleri veya başarılarına
dikkat çekilmelidir. Müracaatçının olumlu deneyimlerine vurgu yapmak müracaatçının başarı
duygusunu artırmaya yardımcı olmak gerekir. En etkili sonlanma biçimi çözülme ve dengenin
sağlanması sürecini takip eden sonlanmadır.
Genel olarak çocuk ya da ergen müracaatçılar hizmetlerin sonlandırılmasına karar
verme yetkisine sahip değildir. Çocuk ver ergenlerle ilgili karar ebeveynleri ya da vasisi
tarafından verilmelidir.

207

İzleme;
İzleme; müdahalenin tamamlanmasından sonra müracaatçının içinde bulunduğu
durumun bazı açılardan yeniden incelenmesidir.
İzlemenin temel amacı, müracaatçıların müdahale sürecindeki kazanımlarını koruyup
korumadığını belirlemektir. İzlemenin bir diğer amacı ise müdahale oturumlarının etkisini
pekiştirmektir. Bu noktada pekiştirmenin amacı ise, müracaatçıların sahip olduğu becerileri en
azından sosyal hizmet müdahalesi sonlandığı zamanki düzeye getirmek ya da yeni beceriler
kazandırmaktır.
İzleme oturumları müracaatçıyla uygulama bitmeden önce belirlenmelidir.

14.3 Çocuk ve Gençlik Alanında Planlı Değişim Sürecinde Dikkat
Edilecek Unsurlar
Çocuk ve gençlik alanında sosyal hizmet uygulamasında, planlı değişim sürecinde her
aşama ayrı bir özel önem gerektirmektedir. Bu süreçte hangi kurumda hangi amaçlar
doğrultusunda görev verildiği de ayrıca önemlidir.
Çocuk ve ergenlerle gerçekleştirilecek planlı değişim süreci müdahalelerinde tanışma
ve bağlantı kurma aşamasında, olası shu, çocukluk ve ergenlikle ilgili çok daha özel gelişim
bilgilerine ihtiyaçları vardır. Çok dikkatli ve sabırlı olmak gerekecektir. Ayrıca çocuk ve
ergenle çalışırken mutlaka ebeveynler ve çevresiyle de ilgili çalışma yapılması gerekliliği
unutulmamalıdır. Bu nedenle gerek ön değerlendirme, gerekse de, planlama ve uygulama
aşamasında “ çevresi içinde birey” yaklaşımı doğrultusunda sadece çocuk ya da ergen üzerinde
durulmamalı onların çevresi de ele alınmalıdır. Okul, iş, mahalle arkadaşları ve akranları da
göz ardı edilmemelidir.
Çocuk ve gençlerle çalışırken özellikle izleme aşamasını plan içinde tutmakta yarar
olduğunu burada belirtmekte yarar vardır.
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Uygulamalar
1)
Sosyal hizmet literatürünü takip ederek çocuk ve gençlerle ilgili vaka kitaplarını
ulaşınız. Bu kitaplarda hem çocuk ve gençlerin öyküleri hem de mesleki planlama aşamalarının
nasıl çalışıldığına dikkat ediniz.
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Uygulama Soruları
1)
Yetişmekte olan bir sosyal hizmet uzmanı olarak, çocuklarla ve gençlerle
çalışırken sosyal hizmetin planlı değişim dönemlerinde hangi aşamalarda zorlanacağınızı
düşünüyorsunuz? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet müdahalesinde mesleki planlı
değişim sürecinin aşamaları öğrenilmiştir. Bu bölümde aynı zamanda mesleki planlı değişim
sürecinin aşamalarında özellikle çocuk ve gençlere yönelik yapılacak çalışmalarda dikkat
edilecek unsurlar üzerinde durulmuştur.
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