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ÖN SÖZ
Sportif aktivitelerin fiziksel boyutuyla değerlendirmesinin yanısıra, psikolojik ve
zihinsel unsurlarının da; özellikle Adolesan dönemi bireylerin gelişimlerine ilişkin
derinlemesine incelenmesi ve bu etkilerin onların oluşturacakları bütünselliğe hangi anlamda
katkıda bulunacağının araştırılması çok önemli bir konuyu teşkil etmektedir.

Şüphesizki ergenlerin gelişimlerine ilişkin kümülatif ve kollektif bir bütünlüğün
birarada bulunduğu, bugün artık tüm çevrelerce kabul edilmiş bir gerçektir. Bu bütünselliğin
içerisinde hangi unsurların yeterli derecede bulunacağı elbetteki eğitimcilerin en çok üzerinde
durduğu konudur. Bu bağlamda eğitimcilerin kendi uzmanlıkları dışında ihtiyaç duyacakları
alanlarda ne kadar bilgi sahibi oldukları anlam ifade etmektedir. Bu çalışmada Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Ergenlerin gelişimlerinde sportif
aktivite ve beden eğitiminin ne ölçüde etken olduğunun farkındalığı üzerinde durulmuştur.

Çalışmamın sonlandırılmasında emeği geçen saygı değer hocam sn. Doç. Dr.Hasan
SELÇUK'a yardımlarından ötürü saygı ve minnetlerimi sunarım.
Bu çalışmanın başlangıcından, sonuna kadar beni çeşitli araştırmalara yönlendiren,
hoş görüsü ve ciddiyetiyle bana destek veren, sevgili hocam sn. Dr. Zafer BEKİROGULLARl
en içten teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine yaptığım "Kendini
Değerlendirme Envanter" ölçeğinin kullanımı için yaptığı yardım severlikten dolayı sayın
Doç.Dr. Yeliz KIRALP hanım efepdiye şükranlarımı sunarım.

Çalışmalarım esnasında en içten duygularıyla katkıda bulunan Yakın Doğu
Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlığı Bölümü öğrencilerine de teşekkürlerimi
sunarım.

ÖZET

Ergenlik dönemine çocukluk çağının farklı algılayış, anlamlandırış ve nicelik olarak
daha somut bir dünyadan gelen birey fiziksel, zihinsel ve duyuşsal olarak başka bir kimlik ve
abuğa bürünmenin arefesindedir. Önceki algılama ve farkındalık duygularının yerini, hem iç

hem de dış faktörlerin hasebiyle bambaşka anlamlar alma ve yapılandırma zamanıdır.

İçinde bulunulan zamanın koşulları ve anlamları sürekli dinamik bir seyir izlemekte ve
ergen bu değişimlere ayak uydurmak için çaba sarf etmektedir. Önceleri daha durağan bir
seyir izleyen hayat, şimdilerde ergen için algı eşiğini zorlayan bir uyarı bombardımanına
tabidir. Ergenin sonraki evrelere benlik tasarımını tamamlamış, kendine güvenen ve seven,
olay ve olguları çok açılı değerlendirme kapasitesine ulaşmış, bulunduğu yerle varmak
istediği yerin kestirimine yetkin, kendini tanıyan, eksik ve yeterli yanlarını kabul eden,
potansiyelini ve gizil kapasitesini gerçekleştirme konusuna anlam kazandırıp, çaba
harcayabilen, sağlam karakterli bir birey olma yolunda emin adımlarla ulaşabilmesi şüphesiz
ki tek başına yapabileceği bir durum değildir. Bu bağlamda ergenin içinde yaşamış olduğu
aile, sosyal çevre, arkadaşlık eğilimleri ve en önemlisi de eğitim ortamlarının bireyin
ihtiyacını karşılamaya yönelik bir şekilde yapılandırılması önem arz eder. Bu ortamları
oluşturan birimlerin de kendi aralarındaki uyum, bilgi düzeyi ve gence bu olguları doğru
oranda aktarabilme yetkinliği de elbette ki bu araştırmanın özellikle üzerinde durduğu konu
başlıklarından biridir.

Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada KKTC'nin
Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin,
••

"Beden Eğitimi ve Sportif Aktivite"lerin ergenlerin gelişimlerine olan etkileriyle ilgili bilgi
düzeylerini anlamlandırmak için yapılmıştır. P.D.R. adaylarının ergenlerin fiziksel
gelişimleriyle ilgili bilgilerinin olduğu; fakat bu bilgilerin psikolojik ortamla nasıl
birleştirilmesi gerektiğiyle ilgili bazı sıkıntıların ve Beden Eğitimi ve Spor Uzmanlarıyla daha
koordinatif bir yapı geliştirmelerinin, ergenlerin geniş açılı gelişimleri açısından gerekliliği
vurgulanmıştır.

ABSTRACT

İn the puberty period, the individual is at the eve transfering from a more concrete
qualıty with different perception and explanation of chıldhood to a different identity of
physical, spritual and sensorial body. Because of both internal and external factors it is time
for privious perceptions and awareness to be replaced by a different perceptions and
structures.

The circimstances and dinamics of the period are continuesly changing and the
adolescent is struggling to cope with these changes. The live which was previously stedy, has
become a perception bombardment fort he adolescent now. It is impossible fort he adolescent
to shape his or her identity, to trust and love him or herself, to evaluate events with all the
possibilities, to find the shortcuts, to accept him or her' s deficiencies and coppetence, to try to
understand and activate his or hers potential and secret capasity, and to bacame strong
charectered invividual by him or herself alone. In this context, family, social enviroment,
friends and education have to be adjusted fort he adolescen's needs. One of the subjects of
this matter is the capasity to transfer all these aspects to the adolescence correctly with
coordination.

The qualitative research tecnique is used in this study. The research is done to
determine the explanation of the Near East Universty Psychology Department students of the
effects of Physical Education and Sports Activities in adolecent's development of the
adolecences but there was a need fort he students to create a more coordinated structure with
the physical education and sports experts to overcome the diffuculties.
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BÖLÜM I
Bu bölümde giriş, problem durumu, araştırmanın alt problemleri, araştırmanın amacı
ve önemi, araştırmanın sınırlılıkları, kavram ve tanımlar, kısaltmalara yer verilmiştir.

1.GİRİŞ,
Gelişim psikolojisinde çocukluk ve erinlik kavramı, doğumdan cinsel olgunluğa kadar
geçen bir süreç olarak tanımlanır. Çocukluk süreci, 18.yüzyıldan itibaren yaşamın farklı ve özel
bir bölümü olarak algılanmaya başlanmıştır. 19.yüzyılda eğitimciler ve ahlakçılar çocuklara
kendilerini ifade etme olanağı verilirse sağlıklı büyüme göstereceklerini, davranışlarında sosyal
sorumluluk taşıyabileceklerini ileri sürerek, çocuk gelişimi ve davranışlarının yönlendirilmesi
gerektiğini savundular. Günümüze kadar süregelen gelişmeler, çocuk ve ergenlere özgün bir
dünya yaratmıştır.

Anne-baba ve eğitimciler,

ilk ve ortaçağın aksine daha "empatik"

olmuşlardır. Çocukların duygusallaştırılması olarak nitelenebilecek bu eğilim, 20. yüzyılı gerçek
bir çocuk çağı yapmıştır. (Muratlı, S. 2003: s.l)

"Çocukluk Döneminde Spor" kavramı da yine bu yüzyılda oluşmuştur. İkinci dünya
savaşı sonrası seçkinci spor anlayışı, çocukların bir kısmını performansa yönelik yarışma sporu
içerisine çekmiştir. Seçkinci spor anlayışı bugün de etkisini sürdürmektedir. Bu anlayışın
cazibesine kapılan öğretmen, antrenör ile ana-babalar çoğu zaman çocuğa kapasitelerinin
üzerinde

yüklenmeler

uygulayarak

kendilerine

prestij

sağlama yollarını

seçmektedirler.

Yeteneklerin karşılaştırıldığı, çocukların ne olursa olsun başarılı olmalarının beklendiği bu tarz,
bazı çevrelerce eleştirildi. (Muratlı, S. 2003: s.2)

.
Ergenliğin başlama yaşı, ortalama olarak kızlarda 12-13, erkeklerde 14-15 dir. Buna
karşın ergenlik yaşı 3-4 yaşlarından başlayarak 18-19 yaş yaş aralığının herhangi bir yerinde de
ortaya çıkabilmektedir. (Ataman, A. 2004: s.162-163-164)

Cinsel olgunluğa erişme yaşı, kızlar ve erkeklerde bireysel ayrımlara, kalıtım, genel
sağlık, gelişim süreci, bilişsel yetenekler, çeşitli coğrafi, sosyo-ekonomik ve kültürel etmenlere
bağlı olarak değişebilmektedir. Olgunlaşma hızına etki eden değişkenler olarak beden yapısı,
kalıtım, beslenme, iç salgı bezlerinin çalışması gibi etmenler gösterilmektedir. Mezoform beden
yapısında olanlar genel olarak normal bir olgunlaşma süreci gösterirken, endomorflar erken,
1

ektomorflar geç olgunlaşma özelliği göstermektedirler. Erken ve geç olgunlaşmanın ise, ergenin
psikolojik yapısında önemli belirtilere, belirleyici etkilere neden olduğu saptanmıştır. Örneğin
erken ya da çabuk olgunlaşanlarda uyumsuzluk, dengesizlik, şaşkınlık gibi özelliklerin daha
baskın olduğu, yavaş ya da geç büyüyenlerde ise, bu tip davranışların daha az olduğu
gözlemlenmiştir. Üstelik erken ya da geç ergenliğe girme olayı, ergenin benlik ya da toplumsal
gelişimini de olumlu olumsuz olarak etkileyebilmektedir. (Ataman, A. 2004: s.l 62-163-164)

Erkek idrarında, meni ve androgen (kortikotrop) hormonunun bulunması, buna karşılık
creatin hormonunun çekilmesi önemli bir ergenlik dönemi özelliği, bir çeşit başlangıç belirtisi
ya da ölçütü olarak kabul edilir. Çünkü creatin hormonu çocuk idrarında bulunur ve ergenlik
öncesinde ergenliğin oluşumunu engeller. İdrarda kaybolduğu zamanda ergenlik başlamış
demektir.

Erkeklerdeki

androgen

hormonuna

karşılık,

kızlarda

ortaya

çıkan

estrogen

(gonadotrop) hormonu, gene önemli bir ergenlik ölçütü olarak kabul edilir. Bu hormonlar
beyindeki hipofiz (pitüiter) bezinin salgıları sonucu ortaya çıkarlar. (Ataman, A. 2004: s.162163-164)

Ergenlik ölçütlerinden 3.sü olan, roentgen incelemeleri, el, diz ve kemikler üzerinde
yapılır. Uygulaması zor olduğundan da, kullanışlı değillerdir.(Ataman, A. 2004: s.162-163-164)

Beyindeki Hipofiz bezinin salgıladığı Androjen ve Ostrojen hormonları aslında, ergenlik
döneminin 5-2 yıl öncesinde başlar ve süreç içerisinde salgılarını artırırlar. Ergenlik yaşı içinde
Hipofiz bezinin salgıları, cinsel bezleri, yani gonadları (testis ve overium) etkiler ve salgılarını
salgılamalarına yardımcı olur. İşte bu hormonal değişim sürecidir ki, çeşitli fiziksel değişimleri,
ek cinsiyet özelliklerini, ve tipik ergen davranışlarını ortaya koyar. Hipofiz bezinin endokrin
sisteminin diğer bezleri üzerinde denetleyici etkisi vardır ve özellikle de gonadların (testis ve
overium) salgılarının düzenlenmesinde
edilen

önemli rol oynar. Gelişim hormonu olarak ta kabul

Hipofiz bezinin dengesiz çalışması dolayısıyla gonadların salgılarındaki yetersizlikler,

ergenin fiziksel yapısında çok çeşitli dengesiz değişimlere, bozulmalara, gerilemelere yol açar;
buna bağlı olarak geç ergenlik süreci ortaya çıkar. Az çalışması, ergenliğin gecikmesine, çok
çalışması erken ergenliğin oluşmasına, ek cinsiyet özelliklerinde gerilemelere, dolayısıyla da
kişide cinsel kimliğin dengesiz ya da yetersiz gelişmesine neden olur. Hipofiz bezinin "ön lob"
2

salgısının az çalışması cücelik; çok çalışmasıda azmanlık (akromegali) gibi bedensel kusurlu
bireylerin gelişmesine yol açar. Ayrıca, iç salgı ve kalıtsal etkenlerin yanında, beslenme ve
sağlık koşullarının yetersizlikleri, duygusal zorlanmalar ve dengesizlikler bir böbrek üstü salgısı
olan adrenalin salgısının artmasına da neden olarak, büyüme hormonlarını olumsuz yönde
etkiyebilir ve gelişimi yavaşlatabilir. (Ataman, A. 2004: s. 162-163-164)

Son yılllarda fiziksel aktivite ve organize sporlara katılımın teşvik edilmesi, özellikle
sanayileşmiş toplumlarda egzersiz yapan çocuk ve genç sayısını giderek artırmaktadır. Ancak
bu sayı istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır.

Çünkü ailelerin ve çevredekilerin yanlış

yönlendirmesiyle çok sayıda çocuk ve ergen, sedanter bir yaşam tarzını benimsemektedir. Masa,
bilgisayar ve televizyon başında geçen saatlerin artması çocuk ve gençlerde inaktiviteye ve buna
bağlı olarak obezite, psiko-sosyal bozukluklar gibi sorunlara neden olmaktadır.

Adolesan dönem, önemli psiko-sosyal ve fiziksel değişikliklerin görüldüğü ve genellikle
yaşamın ikinci dekadını içine alan bir dönemdir. Bu dönemde yapılan egzersiz ve fiziksel
aktivite ve spor yapma alışkanlığının kazanılması daha ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek bedensel
bozuklukları önlemek, sağlıklı ve zinde olmak bakımından çok etkili olmaktadır. Erken
çocukluk döneminde var olan spontan hareketliliğin okul çağında organize sporlar ve düzenli
egzersizler

şekline

dönüştürülebilmesi,

erişkin

dönemde

fiziksel

aktivite alışkanlığının

yerleşmesine katkıda bulunmaktadır. Adolesan dönemdeki fiziksel aktivitenin bu yıllardaki
sağlık durumunu etkilemesinin yanı sıra, erişkin dönemdeki sağlık durumunuda etkilediği
belirtilmektedir. Bundan dolayı, fiziksel aktivite adolesan dönemi açısından özel bir önem arz
eder. (Kozanoğlu, M. E. 2005: s.294-295-296)

Fiziksel egzersizlere dolaşım sisteminin uyumu; yaş, cins ve kondisyon gibi çeşitli
nedenlere bağlıdır. Egzersizle artan metabolik gereksinimler ise kalp atım sayısı, hacmi ve kan
akımının artışı ile mümkündür. (Noyan, A. 1989: s.821)

Bugün dünya üzerinde, koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon, ölüm ve sakatlıkların en
önemli sebeplerindendir. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranları sağlıklı yaşam programlarının
kuvvetlendirilmesi,

kontrol edilmesi ile düşürülmeye çalışılmaktadır.
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Son yıllarda, sağlık

yönünden
düşüş

sporun öneminin anlaşılmaya

gösterdiği

İnsanlar

görülmüştür.

çalışılmasıyla

Bugün

sadece

bu hastalıklara

bir kaç iş türü fiziksel

genelde araçlarla yol almakta, boş zamanlarında

ve bowling
Sonuçlara

gibi sporların

yararları

göre, düşük tempolu

göstermektedir.
azalmasına

vardır;

aktivitelerin

bağlı ölümlerin önemli bir

ise televizyon

fakat düzenli

kapasiteye

seyretmektedirler.

bir aktivite

kadar

bile kısa ve uzun dönemde

Bunlar şayet günlük olarak yapılırsa

kalp hastalığı

dayalıdır.
Golf

etkili değildir.

faydaları

ve hipertansiyon

olduğunu
riskinin

yardımcı olur.

Bugün birçok insan yüzme, tempolu

yürüyüş,

koşma ya da ip atlamanın

yararlarını

keşfettiler.

Aerobik egzersizler en az 30 dk. ve haftada 3-4 kez yapılırsa kalp ve akciğerlerimize

kondisyon

sağlarlar.

Tespit edilen diğer faydaları
edebilme

ise, kendini

iyi hissetme,

daha fazla enerji, stresle baş

gücü, fiziksel görünüm, geç yorulma, endişe ve depresyona

yarar, vücut kompozisyonuna

direnç, sosyal ve kültürel

direnç katar, kas gücü artar, fiziksel kapasite

artar, daha verimli

olmaya yarar, kalp ve akciğerler daha iyi çalışır.

Kondisyonlu

bir kişinin

kalbinin

inaktif bir kişinin kalbinin pompalaması
kalple kıyaslandığında

yapmaktadır.

Doğru ve sistemli yapılan-bir

vasküler

enerji

oluşum

(kalp-damar)

artırılır. Yorgunluğa

için 75-80 kez atması gerekmektedir.

kan miktarını
Kondisyonlu

bir

bir kalp ortalama 36000 kere fazla, bir diğer deyişle bir yılda 13 milyon

kere daha fazla pompalama

Antrenman

1 dk. da, 45-50 atımla pompaladığı

sistemi

(Solak, H.İ.T. Görmüş, N. 2003: s.46)

antrenman

üzerinde

sistemi antrenman
karşı direnç artar.

ile tüm performans

olumlu

ile gelişerek

etkilerde
sporcunun

öğeleri geliştirilebilinir.

bulunur.

Bu şekilde

kardiyo

aerobik gücü (oksijenli-güç)

Nöro-müsküler (sinir-kas) ileti antrenmanla iyileştirilir.

Kuvvet artırımı sağlanır. Koordinasyon, esneklik gelişir. Hareketlilik ve beceri gibi özellikler,
iyileştirilir. Ayrıca sporcunun, teknik, taktik, zihinsel ve psikolojik özellikleri de gelişir. Özet
olarak antrenman ile sporcuların enerji oluşum sistemleri, kuvvetleri ve motorik özellikleri
geliştirilebilir.
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1.1.Problem Durumu: Düzenli olarak uygulanan beden eğitimi ve sportif karakterli
aktivitelerin, gelişmekte olan adölesan dönemi bireylerde psiko-motor, bilişsel ve duyuşsal
bakımlardan, antropometrik (vücut yapısı) ve davranışsa! boyutlarına olan olumlu ve olumsuz
etkileri, gelişimin safhaları esnasında oluşan durumlar, sosyal açıdan bireylerin kendilerini
gerçekleştirmeleri ve kendilerine güven duymasıyla ilgili olguları kapsar.

Bu açılardan bakıldığında, ergenlik döneminde bireylerin hareket ihtiyacını sportif
bağlamda karşılayacak aktivite ve egzersizlerin analiz edilip endojen (kalıtım faktörleri) ve
egzojen (çevresel faktörler) durumlarıda göz önünde tutulacak şekilde sunumunu ihtiva eder.

Gelişme döneminin en önemli özelliği açıklıkla gözlenip, ölçülebilen ve hissedilen
değişim sürecinin devam etmesi anlamına gelir. Yetişkin dünyasıyla

en yakın iletişim

aşamasındaki ergenler, bu basamağa sağlıklı bir şekilde geçiş gerçekleştirirken gerek psikolojik
açıdan gerekse fizyolojik ve morfolojik olarak bu olguyu ne seviyede yaşayacakları önem arz
eder. Bu gelişim varsayımlarını ve akıl yürütmeyi kapsar. Rehber Öğretmenlerin ilgili süreç
bağlamında doğruyu biliyor ve doğruya yönlendiriliyor olması anlam ifade eder.
1.2.Araştırmanın
gelişimlerine
düzeylerinin

Alt Problemleri,

olan

etkilerinin

araştırılması

Fiziksel aktivite ve sportif faaliyetlerin

Rehberlik

bağlamında

Psikolojik

Danışmanlık

yapılan bu araştırmanın

ergenlerin

Öğrencilerinin

alt problemleri

bilgi
aşağıda

belirtilmiştir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerine göre:
I.Ergenlerin

zihinsel, fiziksel, duyuşsal ve bilişsel faaliyetleri sportif aktiviteyle olumlu
••

etkilenirmi?
2.Ergenler hangi türde sportif aktiviteleri yapmalıdırlar?
3.Ergenlerin

gelişimlerinde

çevresel

(egzojen) faktörler mi, yoksa kalıtımsal

(endojen)

faktörlermi etkilidir?
4.Ergenler sportif aktivite ile benlik saygısı kazanırlarmı?
5.Rehberlik

Psikolojik

Danışmanlık

ve Beden Eğitimi

Öğretmenlerinin

koordinasyonu

ergenlerin gelişimlerini hangi boyutlarda etkiler? Bu birliktelik nasıl yapılmalıdır?
6.Rehberlik Psikolojik Danışmanlık adaylarının ergenlerin gelişimlerinde sportif aktivite ve
Beden Eğitimi faaliyetlerinin etkilerine ilişkin bilgi düzeyleri hangi boyuttadır?
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1.3. Araştırmanın

Amacı

Ergenlik dönemi gerek fizyolojik, gerek psikolojik

ve Önemi,

gerekse bilişsel anlamda çocukluk döneminin sona erip gençliğe adım atışın yaşandığı, nicelik
ve nitelik bakımından birçok değişikliğin çok yoğun olarak algılandığı bir evredir. Bu evrenin
fizyolojik, morfolojik, zihinsel, psiko-sosyal, kültürel ve bireyin iç dünyasını ilgilendiren çok
bilinmeyenli kümülatif yanları söz konusudur. Ergen bu dönemde ne geçmişindeki çocuksu
hayatı tekrarlayabilecek

ne de tamamen bir yetişkin olacabilecek durumdadır. Ara bölgede

kalmış ve kendindeki değişimlere anlam verme edimi üzerine yoğunlaşmıştır. Fizyolojik olarak
çok hızlı nitelik farklılıklarına psikolojik olarak uyum sağlamakta zorluklar yaşamaktadır.
Ergenlerin bu dönem içerisinde oluşturmaya muktedir olacakları benlik gelişimi, ego tasarımı,
ideal olana ulaşma çabası ile sonuçlanabileceği

gibi bu parametrelerin

negatif olarak

yapılandırılmasıda olasıdır.

Bu bağlamda eğitim ergenin her türlü gelişiminde çok önemli bir yer teşkil etmektedir.
Aile, sosyal çevre, arkadaşlar, okul yaşantıları ve öğretmen ilişkileri ergenin farkındalık
kapasitesini olumlu ya da olumsuz olarak algılamasına neden olabilir. Birçok kuramcıya göre
aşamalar halinde gerçekleşen ve her aşamasının birbirine bağımlı ve bağımsız dönemeçlerinde
ergen yeni bir yapılandırmanın eşiğindedir. Bu yapılandırma ergenin ne olduğu ve ne olacağı
arasındaki mesafenin nasıl ölçüldüğüne ilişkin görüşlerini ihtiva eder. Bu dönemde ergen birçok
açıdan olmak istediği kişi ile özdeşim kurmaya, kendince iç dünyasında haz duyumsamasına
neden olan uyaranlara öykünmesine

sebep olur. Bağımsızlık ve egosentrik tavırlar had

safhadadır. Bu duygularla baş edebilme çabası içerisinde olan genç önündeki zorlu etaplardan
hızla geçmekle yükümlüdür.

Araştırmamızın amacı çocukluktan ergenliğe geçişin bu şekilde tepkimeli olduğu bu
zaman zarfında, gencin olasılıkları içerisindeki en mükemmel kendisini oluşturabilmesindeki
farklı yaklaşımları

incelemektir.

Ergenlik dönemindeki

psikolojik getirilerin

"Rehberlik

Psikolojik Danışmanlığı Uzman"ları tarafından irdelenirken; fizyolojik değişim ve gelişimlerin
"Beden Eğitimi ve Spor Bilimci"ler tarafından araştırıldığı da göz önünde bulundurulursa, bu iki
uzmanlık alanının birbrileriyle oluşturacakları koordinatif yapının ergenlerin varlıkları ve
gelişimleri açısından önemi çok büyüktür.
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1.4.Araştırmanın
-Araştırma

Sınırlılıkları,

YakınDoğu

öğrencileriyle

Üniversitesi

Rehberlik

Psikolojik

Danışmanlığı

3.

ve

4.

sınıf

sınırlıdır.

-2008-2009 bilgi ve araştırmalrıyla

sınırlıdır.

LS.Kavram ve Tanımlar,
Motiv (Güdü): Bireyin bilinçli veya yönlendirilmiş

davranışlarının

dayanağı olan güç, hedefe

yönelik olarak tatmin edilmeye çalışılan uyarılmış bir ihtiyaçtır.
Normatif

(Normative)

Gelişim:

Kimi psikologlar

bütün çocuklarda

var olan ortak yönler

anlamına gelir.
(homosapien):

İnsan

Erinlik dönemi :Adolescence
Erinlik: Puberty
(Prebescent):

Ek cinsiyet özelliklerinin

olgunlaşmadığı
(Pubescent):

gelişmeye başlamasına

karşılık, üreme işlevinin henüz

dönemdir.
Üreme

işlevinin

başladığı

ve ek cinsiyet

özelliklerinin

gelişmesinin

sürdüğü

dönemdir.
(Pospubescent):

Ek cinsiyet

özellikleriyle,

cinsiyet

organlarının

işlevlerinin

tam gelişmiş

olduğu dönemdir.
(Akselerasyon):

Bir bireyin bedensel gelişme dönemlerinin

hızlanmış

bir şekilde birbirini takip

etmesi anlamına gelir. Bu durum kemik ya da iskelet yaşı, normal gelişimin bir ya da daha fazla
yıl içerisinde bulunması halini ifade eder.
Gecikme

(Retardasyon):

durumunu
Biliş

Cinsel olgunlaşma

ve tüm gelişim temposunun

geride kalmış olması

ifade eder. Bu durumda is.•kelet yaşı bir yıldan fazla bir süre geri kalmıştır.

(Cognitive):

değiştereceğimizi

Bilgiyi

nasıl

organize

belirler. Biliş, duyarlılık,

edeceğimizi,

düzenleyeceğimizi,

algı, imgeleme,

biçimi

akılda tutma, anımsama,

nasıl

problem

çözme, anlam çıkarma ve düşünme gibi öğeleri içerir.
Akıcı Zeka:

Her yöne doğru hareket edebilir. Kısa süreli bellek, soyut düşünce, işlem hızı gibi

temel zihinsel yetenekleri

içeren bu zeka türünde kişi sözcük,

sayı, bilmece

gibi konularda

yaratıcıdır.
Birikimli
oluşmuştur.

Zeka:

Eğitimle

ve deneyimle

gelen

olgu,

bilgi,

öğrenme

stratejisi

birikimiyle

Uzun süreli bellek, sözcük dağarcığı genişliği bu zeka türünün özellikleridir.
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Diyalektik

Düşünme: Felsefi bir kavram olarak diyalektik

sözcüğü her düşüncenin,

her

doğrunun karşıtını da içerdiği ilkesine dayanmaktadır. Her fikir ya da tez, karşı fikri ya da anti
tezi de içerir. Diyalektik düşünce, bir fikrin iki kutpunuda aynı anda düşünmeyi ve sonra bunları
bir bileşim içinde birleştirmeyi, böylece özgün düşünce ile onun karşıtını bütünleştirmeyi sağlar.
İnductive Reasonong: Tümevarımcı usavurma.
Deductive Reasoning: Tümden gelimci usavurma.
Relativistik Düşünme: Her türlü bilginin göreli ve mutlak-dışı olduğuna dayanır.
(İdiographik) İdiyografik gelişim: Çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar.
Algı: Bireyin beş duyu organı ile çevreden, derin duyu organları ile vücudundan gelen uyarıcılar
aracılığı ile edindiği izlenimlerin bilinç düzeyine ulaşmasıdır
Tutum: Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya da olaya
karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve
davranışsa! bir tepki, ön eğilimidir
Reaktif Motivasyon: Bir engelle karşılaşıp engellendiği için sorununu kişilik meselesi yaparak
kendisine olan güveni kaybetmemek için başarıyı arar.
Preaktif Motivasyon: Salt kendisi için önemli saydığı hedefleri gerçekleştirmeyi başarı sayar.
1.7.Kısaltmalar,
P.D.R: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
C.R.W:Fiziksel çalışma kapasitesi

.
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BÖLÜM II
Bu bölümde, Gelişim Psikolojisi ile Ergenlik dönemi bireylerin fiziksel, sosyal,
duygusal ve zihinsel gelişimleriyle sportif faaliyetlerin bunların üzerine yaptığı etkilerle ilgili
olarak yapılan çalışmalar yer almıştır.

2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2.1.Gelişim,
Gelişim psikolojisinde çocukluk ve erinlik kavramı, doğumdan cinsel olgunluğa kadar
geçen bir süreç olarak tanımlanır. (Muratlı, S. 2003: s.l)

Gelişim, döllenme anından ölüme kadar süren ve bireyin yaşamı boyunca geçirdiği her
türden değişmeleri ifade eden bir kavramdır. Gelişim, bir organizmada döllenmeden ölüme
kadar olan süreçte ortaya çıkan sistemli ve birbirini izleyen değişmeler olarak tanımlanmaktadır.
Ancak, gelişim ve değişme, tamamıyla eşit kavramlar değillerdir. Her ne kadar gelişimde,
değişim var olmakla birlikte, tüm değişmeler gelişimsel durumlar içermemektedir. Raslantı ile
ya da gelişigüzel

oluşmuş

karışık,

değişmeler olarak görülmemektedir.

düzensiz, organize olmamış

değişmeler,

gelişimsel

Değişmeleri, gelişimsel olarak nitelendirebilmek

için,

değişmelerin sistematik, organize ve birbirini izleyen bir özelliğe sahip olması gerekmektedir.

İnsan gelişimlerine ilişkin yapılan çalışmalar, insanların varoluşundaki değişmelerin iki
türünü ortaya koymuştur. Bunlar;
1.Niceliksel Değişme; insan gelişiminde miktardaki, sıklıktaki, büyüklükteki ve süredeki
kolaylıkla ölçülebilen ve gözlenebilen değişmelerdir.
2.Niteliksel Değişme; yaşam boyunca insanların fonksiyonlarındaki

değişmelere

karşılık

fiziksel, bilişsel ce psiko-sosyal

gelişim

gelmektedir.

Gelişimde ortaya çıkan bu değişmeler,
alanlarında gerçekleşmektedir.(Can, G. 2004: s.3)
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Biyo-fizyolojik

gelişmelerin

erinlik öncesi ve erinlik çağlarında
yaşı

anlamına

gelen

Latince

büyük

bir bölümü,

erinliğin

görülür. Erinlik sözcüğü,

"pubertas"

kökünden

ilk aşamalarını

oluşturan,

erkeklik yeteneği ya da erkeklik

gelmektedir. Erinlik öncesi evresi,

gelişmede hızlanma ve ikincil cinsel özelliklerin görülmesiyle kendini belirler. (Yavuzer, H.
1992: s.278)

"Ergen" sözcüğü Batı literatüründe ki "Adolescent"

karşılığı olarak kullanılmıştır.

Latincede büyümek, olgunlaşmak anlamında kullanılan "adolescere" fiilinin kökünden gelmekte
olan bu sözcük, yapısı gereği bir durumu değil, bir süreci belirtmektedir; günümüzde, bireyde
gözlenebilen hızlı ve sürekli bir gelişme evresi olarak da tanımlanabilmektedir.

Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik,
olgunlaşmanın

yer aldığı, çocukluktan

zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve

erişkinliğe

geçiş dönemidir. Ergenin gelişim ve

olgunluğu genellikle devam edegelen bir süreçtir. Gelişim süreci içindeki evrelere ilişkin
görüşlerin çoğunda, farklı evreler arasındaki süreklilik vurgulanmıştır. Başka bir deyişle, her bir
evrenin kendinden önce gelene dayandığı ve ondan çıktığı düşünülmüştür. (Yavuzer, H. 1992:
s.277)
Gençlik Üzerine Görüşü

Otör Adı
Yavuzer.H.

Ergenlik; Erkekler de 13-20, Kızlar da 11-20 yaşları arasındaki dönem olup; Erinlik
öncesi, Erinlik(puberte), ergenlik (adolesence) olmak üzere 3 bölümde incelenebilir.

Ergenlik: 10-13 yaş arası erken ergenlik, 14-16 yaş arası orta ergenlik,
16-19 yaş arası geç ergenlik olmak üzere 3 dönemde incelenir.
Gençlik çağı; UNESCO ya göre 12-24 yaş arasındadır.
Adolesanlar; çocukluk ve erişkinlik arası "teaneger"lardır.( 13-19).

Koptagel. İlal.U.
Aycan.N.
Offer.O
Köknel.Ö.

Gençlik çağı; UNESCO'ya göre 15-25 yaş arası olup; gençlik çağını 10-11
yaşlarından başlatıp, 26-27 yaşlarına kadar çıkaran müellifler vardır. Gençlik çağı
önerinlik (buluğ öncesi) çağı ile başlar. Erinlik (buluğ) erginlik(kemal, rüşt),
önerişkinlik dönemleri ile devam eder.

Gençlik çağı; 12-22 yaş arasıdır.
Adolesan dönemi; 10-20 yaş arasındadır.

Varış, F.
Simmons, J.E.
Simmons,R.C.

Adolesan dönemi; puberte ile (11 yaş üzerinden) başlayıp, geç onlu veya erken yirmi
yllara kadar uzanır.

Council of Adolescent
Development (ABD
Adolesan Gelişim Konseyi)

Yörükoğlu,A.
Scharfman, M.A.
Öztürk, O.
Özuğurlu, K.

Adolesanlar, 10-19 yaş arasındadır.

Ergenlik ve delikanlılık çağı; 11-21 yaş arasındadır.
Gençlik dönemi; 11-21 yaş arasındadır.
Gençlik dönemi: 11-21 yaş arasındaır.
Adolesan dönemi: 12-24 yaş arasındadır.
Tablol. Birçok yazar ve kuruluşun gençliği tanımlaması
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İnsan
ergenliktir.
ergenlik

yaşamında
Bu dönem

en hızlı

gelişmenin

nereden

gelişmenin

doğumu

bazı dönemler

ikinci

ihtiyarlık

gelişim

ile ölümü

arasındaki

dönemidir.

ömür çizgisi

için aynıdır.

Gelişme

birinden

sonra).

içerisinde

farklı özellikler

orta yaşlılık, yaşlılık ve

diğerine

geçişlerde

geçilmesi

gereken

basamaklar

olacağı,

rengi, mizacı veya kişilik özellikleri,

Ergenlik
yapısal

özellikleri

bağlıdır. (Kulaksızoğlu,

başlayarak
evresinin

bir nitelik

değişimi

fizyolojik yapısındaki

demokratik
olan

ise dişil özellikleriyle

ancak

kendini

dönemidir.

ilk basamağına

Özgün

niteliği

yolundaki

ve içinde

nasıl birisi
tepkileri,

yaşadığı

çevre

bir sıçrama ya da bir atılım,

Birey, ergenlik

dönemine

girdiği andan

adımını atmış sayılır. Çünkü birey, erinlik
birlikte, artık "nesli çoğaltmak"

taşıyan

bir

istidat

değişim

olarak

toplumla

yetişkinin,
kendi

uyuşma

ve yeteneklerinin
ve oluşumların

olmaktadır.
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özelliği

bütün haklarına

geleceğini

ya

birlikte erkek cinsiyeti erki!,

özerk, özgün bir birey olma sürecine girmektedir.

bir kişilik

tüm gizil güçlerini,

yapabilme

neredeyse

Endokrin sistem değişiklikleriyle

toplumda ergen, artık gelecekteki

bir üyesidir.

gerektirdiği

özerklik

açısından

önemli yapısal değişimlerle

da üreme işlemini kazanmaktadır.

ergenlik,

aldığı mirasa

duygusal

Bir

A. 2005: s.19)

yetişkin olma sürecinin

kız cinsiyeti

soyundan

dönemi, insan organizması

bir değişim,

kesin yaş

atlanamaz.

basamak teşkil eder. İnsanın bütün yönleriyle

şartlarına

Bu

farklı dönemlerden

önceki gelişme aşaması bir sonrakine

boyu ve kilosu veya zihinsel

açısından,

belirli ve ardışık bir seyir izlenir. Bu gelişme seyri

sırasında

saçının, teninin ve gözünün

biri de

S. 2004: s.20)

yaşa göre bu dönemlerde

Bu evrelerin

sınırları yoktur. Bununla beraber gelişimde

aşamaları

(Bebeklikten

İnsan hayatı genel olarak çocukluk, gençlik yetişkinlik,
ayrılabilir.

dönemlerden

gelişim

bir parçası da ruhsal gelişimdir. (Söylemez,

olarak altı evreye

tüm insanlar

Bu özel

Öncelikle

ve beden yapısına göre, içinde bulunduğu

göstermektedir.

vardır.

kaynaklanmaktadır?
olduğu

önemi tartışılmaz

İnsanoğlu
geçmekte

çok önemli

kaynaklarını

gösterebilir.

ve niteliklerine

hazırlama,

açılımını

Bu yüzden
Bu
sahip

kendi

doğasının

gerçekleştirme,

kısacası

bütünüyle

taşır durumda

Kimi yazarlar, ergenlik dönemini 3 döneme ayırarak incelereler.
1. Ergenlik

öncesi

dönem

(Prebescent):

Ek cinsiyet

karşılık, üreme işlevinin henüz olgunlaşmadığı
2. Ergenlik

dönemi

(Pubescent):

gelişmesinin

sürdüğü dönemdir.

3. Ergenlik

sonrası

dönem

Üreme

özelliklerinin

gelişmeye

başlamasına

dönemdir.
işlevinin

(Pospubescent):

başladığı

Ek cinsiyet

ve ek cinsiyet

özellikleriyle,

özelliklerinin

cinsiyet

organlarının

işlevlerinin tam gelişmiş olduğu dönemdir. (Ataman, A. 2004: s.160-163)

Ergenlik

döneminde

döneminde,

kaslar

oluştururlar.

Ergenlik

yeni doğmuş
sırasında

ağırlık artışı, kas ve kemiklerin

vücudun

toplam. ağırlığının

döneminde

bebeğin

kıkırdakta

%30'unu,

kemikler ağırlaştığı

iskelet yapısı çoğunlukla
kalsiyum

büyümesiyle

gerçekleşir.

olgunlaşma

gibi, hacimcede

kıkırdaktan

sonucu

depolanması

iskelet yapısında 350 kemik vardır. Erişkinlikte

düşer.

ergenlik

çalışmalar

olgusu

kemikleşme

derecesinin

yılları

boyunca

beslenme

olgunlaşmaya

ile yakından

Çocukluk
sonucu

görülür. Erinlik dönemindeki
Kemikleşme

ise %63'ünü

büyürler. Bilindiği

oluşmaktadır.

fosfat ve diğer minerallerin

Çocukluk

dönemi

kemikleşme

ise, bu sayı 206 ya

kadar

ilişkili olduğunu

gibi,

sürer.

Yapılan

ortaya koymuştur.

(Yavuzer, H. 1992: s.281)

2.2.Erken ve Geç Gelişenler,
Erken ve geç gelişim olgusu, ergenlik öncesinde,
Bu dönemde,
seneye

kronolojik

varabilecek

önemli

nedeni, hızlanmalar

yaş ile biyolojik
bireysel

(Akselerasyon)

2.2.1.Hızlanma

(Akselerasyon),

şekilde

takip etmesi

birbirini

yaş (Psikofiziksel

farklılıklar

söz konusu

ya da gecikmelerdir
Bir bireyin

anlamına

ergenlik dönemi sırasında ortaya çıkar.
olgunluk

derecesi)

olabilmektedir.

arasında,

4

Bu farklılıkların

(Retardasyonlar).

bedensel

gelir. Bu durum

gelişme

dönemlerinin

hızlanmış

bir

kemik ya da iskelet yaşı, normal

gelişimin bir ya da daha fazla yıl içerisinde bulunması halini ifade eder.
2.2.2.Gecikme

(Retardasyon),

olması durumunu

Cinsel olgunlaşma

ifade eder. Bu durumda

ve tüm gelişim temposunun

geride kalmış

iskelet yaşı bir yıldan fazla bir süre geri kalmıştır.

(Muratlı, S.1997: s.24-25)
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2.3.Bilişsel Gelişim,
2.3.1.Biliş, Hem bilme işlemi hem de bilme eylemidir. Biliş (Cognitive); bilgiyi nasıl
organize

edeceğimizi,

düzenleyeceğimizi,

biçimi

nasıl değiştereceğimizi

belirler.

Biliş,

duyarlılık, algı, imgeleme, akılda tutma, anımsama, problem çözme, anlam çıkarma ve düşünme
gibi öğeleri içerir. Piaget, "Akıl, ne dünyayı, pasif bir biçimde kabul eder ve kopyalar, ne de
dünyayı görmezden gelir. Akıl, dünyanın kendine özgü detaylarının ötesinde bir zihinsel
kavramsallaştırmaya gider" der. Bu, bilişin kişi ile çevre arasındaki ileri geri, gidip gelen
sürekli bir süreç olduğu anlamına gelmektedir. Biliş hem bir süreç, hem de süreçte oluşan bir
yapıdır. Yani biliş, kişi ile çevresi arasında bağlantı sağlayan düzenleyici bir mekanizmadır. Bu
açıklamalara göre bilişsel süreç pasif değil, aktiftir. Kişi çevreyi etkilediği gibi, çevre de kişiyi
etkiler. Bil işsel yaklaşıma göre, çocuk boş bir organizma değildir. Öğrenme de pasif bir biçimde
boş bir kaseyi doldurma işlemi değildir. (Türküm, S. 2004: s.71)

Biliş terimi içsel gelişim sürecini tanımlamaktadır. Zihin içindeki birçok şeyi kapsayan
geniş bir terimdir. Biliş başlığı altına birçok alan girmektedir. Bunlar; dikkat, algı, bellek, dil
gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, akıl, yaratıcılık, v.b ... Bilişsel gelişimin amacı;
soyut şekilde akıl yürütme, varsayımsal durumlar hakkında mantıksal düşünme, kuralları
karmaşık ve daha yüksek yapıda örgütlemektir. Piaget'e göre "bilişsel gelişim, organizmanın
doğumundan ölümüne kadar farklı basamaklardan geçerek, düzenli olarak niteliksel bir
değişim içine girmesidir".

Yapılan araştırmalar bu dönemdeki gelişmelerin bireyin daha sonraki öğrenme ve
gelişme

alanlarını

büyük

ölçüde .. etkilediğini

göstermektedir.

Bloom

(1964)'te

yaptığı

araştırmalara göre 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmelerin %50'si 4 yaşına, %30'u 8 yaşına,
%20'si ise 17 yaşına kadar oluşmaktadır. Ayrıca çocukların 18 yaşına kadar gösterdikleri
okul başarısının %33'ü 0-6 yaş arasındaki kazanımlarla açıklanabilmektedir. (Yeşilyaprak, B.
2007: s.40)

John Horn, Cattell'in daha önce sözü edilen iki tür zeka anlayışını yeniden ele almıştır.
"Akıcı Zeka", her yöne doğru hareket edebilir. Kısa süreli bellek, soyut düşünce, işlem hızı gibi
temel zihinsel yetenekleri içeren bu zeka türünde kişi sözcük, sayı, bilmece gibi konularda
13

yaratcıdır.

"Birikimli

Zeka", ise daha sağlamdır; eğitimle ve deneyimle gelen olgu, bilgi,

öğrenme stratejisi birikimiyle oluşmuştur. Uzun süreli bellek, sözcük dağarcığı genişliği bu zeka
türünün özellikleridir. Önceleri akıcı zekanın temelde genetik, birikimli zekanın ise temel de
öğrenilmiş olduğu kabul edilmiştir. Ancak John Horn, bugün bu doğa kazanım ayrımının
geçersiz olduğunu düşünmektedir. Çünkü birikimli zekanın kazanılması kısmen akıcı zekanın
niteliğinden etkilenmektedir. Örneğin, bir kişinin sözcük dağarcığının gücü, kısmen okuma
hızının ve sözcükler arasında mantıksal çağrışımlar kurma yeteneğinin sonucudur; bu ikiside
akıcı zeka ile ilgilidir. Horn yetişkinlikte akıcı zekanın önemli ölçüde azaldığına inanmaktadır.
Bu düşüş birikimli zekadaki artışla geçiçi olarak gizlenmektedir.

Düşünme hızı, akıcı zekanın önemli bir öğesidir. Standart zeka testlerinin çoğunun tepki
hızına önem verdiğide bilinmektedir. Yetişkin gelişim uzmanları zeka testlerinin bu yönünü
hakça bulmamaktadırlar. Yetişkinler hemen her şeyde gençlerden daha yavaştırlar. 20 yaş ile 60
yaş arasında tepki zamanında ortalama %20'lik bir yavaşlama söz konusudur. Karmaşık
etkinliklerde bu yavaşlama daha da fazladır. Örneğin el yazısı 60 yaşında 30 yaşındakinin iki
katı

zaman

almaktadır.

Ancak

düşünme

hızını

düşünme

kalitesiyle

karıştırmamak

gerekmektedir. Hatta yavaş düşünmenin daha derin ve daha iyi bir düşünme olduğunu ileri
sürenler vardır. Buna karşılık, yavaş düşünmenin etkisiz bir düşünme olduğunu ileri sürenlerde
vardır. Sonuçta zihinsel süreçlerin yavaşlığının düşünmenin kalitesini nasıl etkilediği konusunda
görüş birliğine varılabilmiş değildir. Ancak gelişim psikologlarının çoğu Schaine'nin hedefe
Horn'dan daha fazla ulaştığını düşünmektedir. Yetişkin zekasında en azından orta yıllarda ılımlı
bir artış norm olabilir gözükmektedir.

.
Bu gün bir çok araştırmacı zeka diye bir bütünün varlığından çok, değişik zekaların var
olduğunu kabul etmektedir. Her zihinsel yetenek, eğitim, deneyim gibi değişkenlere bağlı olarak
yaşla birlikte artabilir, azalabilir, sabit kalabilir. Yetişkinin zihinsel yeterliği çok boyutlu ve çok
yönlüdür. İnsanlar yaşlandıkça geliştirmeyi seçtikleri zeka türlerinde ya da becerilerde daha da
uzmanlaşırlar; kullanılmayan yeteneklerde de düşüş görülür. (Onur, B. 2004: s.229- 230- 23 I)
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Sorunu güçleştiren temel nokta bil işsel değişimlerin
olmamasıdır.

Çocukluktaki

yetişkinlikte

ve ergenlikteki

bedensel değişimler kadar açık seçik

bilişsel değişimleri

kolayca saptayabildiğimiz

aynı kolaylığa sahip değiliz. Bu gün araştırmaların

halde

bizi getirdiği noktada iki sonuç

kesin görünmektedir:
-Bazı zihinsel yeti ya da edim ölçümlerinde
-Bazı zihinsel yeti ölçümleri,
göstermekte

ilk ve orta yetişkinlik

çelişkili

edimin hangi yönlerinin

neden düştüğünü

sorgulamak

azalacağı,

karşılık

buna

söylenebilir;

olmadığı,

hatta yaşlılıkta

gerekir. Fizyolojik

deneyime

bağlı

ancak bu basitleştirilmiş

çözmedeki

değişimlerde

deneyimlerinden,

yansırlar.

çelişkiler

Bu düşünme

birbirini

kararlılık

söylenebilir.

mekanizmalara

yetilerin

kararlı

Bu durumda,

düşüş gösterdiğini

ve

bağlı yetilerin yaşla daha fazla

kalacağı

ya da artacağı

kolayca

bir yanıttır. Belki şöyle demek daha uygun olur: Yaşla
vardır; bu değişimler öğrenmedeki,
Orta yetişkinlikteki

karşısındaki

düşünme

duyarlılığından,

süreci toplumsal,

gösterir, yani daha pragmatiktir.

tamamladığı

arttığı ya da kararlı kaldığını, hangisinin

birlikte ortaya çıkan bilişsel değişimler

etkilenir.

boyunca,

ya da artmayı sürdürmektedir.

Bu iki sonucun
zihinsel

yaşla birlikte bir düşüş vardır.

siyasal,

sorun

yetişkinlerin

artan

süreci

diyalektik

ekonomik,

hatırlamadaki,

şemaları

gerçekliklere

kazanmasından
daha fazla tepki

(Onur, B. 2004: s.229-230-231)

Piaget'e göre bilişsel gelişim aşamaları;
Duyu-motor dönem

(0-2 yaş)

İşlem öncesi dönem

(2-7 yaş)

Somut işlemler dönemi

(7-1 lyaş)

Soyut işlemler dönemi

(11 yaş-ve yukarısı) (Bayhan, P,S. Artan, 2005: s.37-41)

Birçok açıdan düşünebilme ergene yeni bir düşünce esnekliği sağlar. Çocuğun eylem
çerçevesinde

sınırlı olmasına karşılık,

ergen zihninde birçok seçeneği

gözden

geçirip

inceleyebilir, kuramlar biçimlendirebilir ve düşsel dünyaları kavrayabilir. Gerçek ya da olası
sosyal sistemlerin çeşitliliği konusuna ilgisinin artması sonucu, genç kendi standartlarına
eleştirel bir tavır takınır, böylece kendisi ve iyesi bulunduğu grubun düşüncelerine tarafsız
bakmaya başlar. Toplumun gelenek ve göreneklerine, kurallarına karşı tutumu değişir. Bunların
değişmez

olduklarını

düşünen

çocuğun

tersine,
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genç

bunların

yetişkinler

tarafından

kararlaştırıldıklarını

ve değişik gruplara göre farklılıklar

oyun oynarken diğerlerinin

onayı olursa, oyun kurallarını

yanlarının da bulunabileceğini

Kimi kuramcılarda
thought)"

önermektedirler.

doğrunun

karşıtını

gösterebileceklerini
değiştirebilir.

bilişin

en ileri biçimi

olarak

"diyalektik

Felsefi bir kavram olarak diyalektik

da içerdiği

bir bileşim

bütünleştirmeyi
sürekli

sağlar.

değişimler

diyalektik

ilkesine

bağdaşmazlıklarla
"eğitimin

içinde

dayanmaktadır.

bir

olduğu

insanın

24 temel özelliğine

diyalektik

düşüncenin

zaman

inanç

gibi düşünceyi

düşüncenin

Gerçekte,

olarak görülmesi

yaşanan

sürekli bütünleşmesi

özü nedir?"

edememektedir.

birleştirmeyi,

Dünyada

kaçınılmaz

düşünce

İyi bir insanın bazı kötü

kabul eder. (Yavuzer, H. 1992: s.283)

süreçte

teşvik

Gündelik

bütün

sorular sormakta,

sonra yanıtları

Hem yaşam deneyimleri

etmekte,

ama

ikiside

ve

yaşamda

çelişkilerle

düşünce araştırmasında

ve

karşıtını

çok açık oldukları

süreklidir.

karşılaştığı

demektir. Diyalektik

göre puanlamaktadır.

ilerlemesini

özgün düşünce ile onun

ve yaşantılarının,

kışkırtıcı

her

aynı anda düşünmeyi

kapalı olmaktan

için diyalektik

(dialectical

Her fikir ya da tez, karşı fikri ya

böylece

sistemler

düşünceyi

sözcüğü her düşüncenin,

da anti tezi de içerir. Diyalektik düşünce, bir fikrin iki kutpunuda
sonra bunları

kavrar. Örneğin,

ve

deneklere
diyalektik

hem de eğitim

gelişmesini

garanti

uyumsal düşünce ve diyalektik düşünce normatif olmaktan çok ideal

gereken düşünce biçimleridir.

kullanamayacağı

gibi,

çoğuda

İnsanların

düzensiz

olarak

çoğu soyut-sonrası
ya

da

yalnızca

düşünceyi
özel

hiçbir

alanlarda

kullanabilecektir.

Zihin

gelişiminde

soyut işlem yeteneği

kişiyi yetişkinlerin

dünyasına hazırlayan en

önemli etkendir. Ancak soyut işlem yeteneği gelişirken bireyin kişilik yapısınında geliştiğini
unutmamak gerekir; bu bağlamda, kişinin kendini algılayışından ahlak anlayışına kadar pek çok
şeyde gelişmektedir. Yetişkinlikte, hem çocukluğun

tüme varımcı usavurma (inductive

reasonong)

biçimi, hem de ergenlikten itibaren kazanılan tümden gelimci usavurma

(deductive

reasoning) biçimi kullanılır. Ama bütün yetişkinlerin

anlamıyla ulaşamadıklarıda

soyut işlemlere tam

bir gerçektir. Başka bir deyişle, en gelişmiş toplumlarda bile

bireylerin hepsinin soyut düşüncenin en ileri düzeylerine ulaşamadıkları görülmektedir. Bunun
temel nedeni, belki bireyin ve toplumun yeterince uyarılmaması, toplumdan yabancılaşma
nedeniyle bu düşünme biçiminden isteyerek ya da istemeyerek uzaklaşmasıdır. Öte yandan,
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özellikle

günümüzde

uzaklaştırırken,

yoğun

Özetle ergenlikten
döneminin

ve Riegel'in
Bilindiği

sorunları

diyalektik evresi Piaget'in

değişimler
bilişsel

görür.

başarı

sürekli

soyut düşünme

Organizma

temel sorunudur.

bir dengelenim
yaklaşıma

çözümünün

süreciyle

yaşamından

biçimlerinden

olup olmadığı
Arlin'in

de

sıralanması

ve toplum

hiçbir

göstermektedir.
bir evreler

ya da

göre insan gelişimi çatışma,

olarak açıklanmalıdır.

zaman

sorunu genç

sorun bulma evresi

belirlenen

karşıdır. Riegel'e

ya da platoyu vurgulamaz;

düzeyleri

yoktur.

Bunun

uygun görmek, çelişkileri

ve yaşlanma

süreçleri

eylemdeki

yerine

Diyalektik

görüş

tam tersine gelişimi sürekli bir

aynı kalmaz,

ve düşüncedeki

dayanmaktadır.

Riegelle

ergenlikten

sonra diyalektik

yolda sürdüğünü

durağan

düzeyler,

çatışmanın

evreler

farkındadır.
yaşamın

düşüncenin

tüm sorunlarında

akıl yürütmenin
dünyayı değişen

aynı

olmadığını

Piaget'in

belirsizlikleri

çözme yollarını geliştirmek

yeteneğine

yetişkinin

sanayi

değişim

süreklidir,

arasında hiçbir zaman tam bir eş güdüm olmaz. 5. evrede açık seçik platolar yani

düzeylerini

değildir,

ve

kuramına 5. bir evrenin eklenebileceğini

gelişimi

yaptığı gibi dengelenimi

süreç olarak

kent

sonra yeni bir takım bilişsel değişimler

platolar dizisi olarak gören geleneksel

Piaget'nin

bağlamında,

zihinsel işlevler alanındaki

ve bunların

bireyleri

(Onur, B. 2004: s.129-134)

gibi Klaus Riegel,

bunalım

kimi

doğal ve somut olana yaklaşma

kaçmaya yol açabilmektedir.

yetişkinlik

çevre

soyut

çelişkileri

görüşte

kabul

olan

işlemlerinden

tek ve doğru

tek yetişkin biçimi olduğunu

ve yetersizlikleri
de

farklı

Yetişkinin

göstermez.

hoş görme

bilişsel

Diyalektik

farklı olarak

çözümü

davranışın

vardır. Riegel'e göre gelişme

Basseches

kabul etmektedir.
etmektedir.

tanımak,

gelişim

diyalektik
mantık

anlayışı
düşüncesi

her şey demek

Basseches,

ileri sürmektedir.

gelişimin

diyalektik

Diyalektik

işlemler

sistemler-bütünü olarak kavramasını, toplumsal ve siyasal sistemler,

kişiler arası ilişkiler üzerinde düşünmesini

sağlamaktadır.

Diyalektik

düşünme,

mantık

kurallarıyla sınırlı olan soyut akıl yürütmesinin tersine daha sezgiseldir, değer yargılarına daha
bağlıdır. Basseches'e göre soyut düşünme gerçek dünyada çok az kullanılır; diyalektik düşünme
ise yakın kişisel ilişkilere sanatsal etkinliklere,

iş dünyası ve bilime ilişkin sorunlara

uygulanabilir. Labouveie-Vief de yetişkinin aklı yürütmesinin çocuğun ve ergeninkinden farklı
olduğunu kabul etmektedir. Çocuğun karşılaştığı sorunları çözen düşünme biçimi yetişkinin
karşılaştığı durumlar için uygun değildir. Toplumsal sorumluluklar, ahlaki baskılar, pratik
gerekler yetişkinlikteki akıl yürütmeyi yetişkinlikten önceki akıl yürütmeden farklı kılmaktadır.
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Yaş ve deneyim
Basseches,

yetişkine

bir tür diyalektik

Labouvie-Vief

düşüncesini

gibi yazarlar

tam olarak tanımlamadığını

birlikte belirsizliğin,

iki anlamlılığın,

daha fazla hoşgörü

gösterilmekte,

bilgelik kazandırmaktadır.

Sonuç olarak, Riegel,

Piaget' in ki gibi bir sistemler
ileri sürmektedirler.

çelişkinin

mantığının

Bu yazarlara

yetişkinin

göre yetişkinlikle

farkına git gide daha fazla varılmakta,

yeni diyalektik

şemalar

kazanılmaktadır.

bunlara

(Onur, B. 2004:

s.129- 134)

Merrian ve Caffarellaya
alan yeni bir diyalektik

göre Riegel, Piaget'in

işlemler sistemi önermektedir.

daha olgun düşüncedeki

Bu seçenek sisteminin

değil, bütün gelişim düzeylerindeki

sokulması ya da bunlardaki

içkin çelişkilerin

çelişkilerle

ve belirsizliklerle

düşünmenin

ve yaratıcılığın

Pascual-Leone,

düşünce

aynı zamanda bunları

temel özelliği olarak da kabul ederler. (Onur, B. 2004: s.129- 134)

gibi birçok yazar düşünme eyleminin diyalektik boyutu üzerinde

Basseches,

Kramer

gibi

araştırmacılar

da diyalektik

çalışmıştır. Ancak kimi araştırmacılar

olarak

karşı

evresinden

düşünmeyi

çıktığını

seçenek

Stage),

diyalektik

gündelik

düşünmede
diyalektik

bilinmektedir.

sayıtlısına

(Dialectical
düşünce

baş etmeye

uygun

dayanmaktadır.

ve

Stage),
Aşkın
ondan

değildir:

(Postformal)

düşünmede
ayrı

düşünmeyi

Riegelden farklı
çok

onun

evre

evre (Transcendental
önceki

evreler

yetişkin

ve çatışmalar

Öte yandan, Basseches'in

bir evresi

4 aşama olduğunu

hem göreci (Relativistic)

ortaya

diyalektik-öncesi

Bu çelişkiler

bilişsel

soyut

bilişsel gelişiminin

sonra 4 farklı evrenin

zorunlu kılmaktadır.

Piaget'inkilerden

düşüncesinin

yetişkinin

Stage),

yapısı

soyut-sonrası

olgun diyalektik

izleyerek

kuramı yetişkin

soyut

önermekten

Pascual-Leone

(Late Formal

ortaya çıkmasını

düşüncenin

Basseches,

ise Riegeli

odaklandığı

çelişkileriyle

farklı biçimlerin
düşünmeyi

Kramer'in

göre

evre

olarak

soyut işlemlerden

Geç soyut evre

Pascukla-Leoneye

yaşamının

Kramer

sona ermediğini,

ileri sürmektedir:

(Predialectical
Stage).

Piaget'e

doğan bir süreç olarak görmektedir.

soyut işlem düşüncesiyle

diyalektiğin

kabulüdür. Riegel'e göre insanlar yaşamın içindeki

yetişkinin bilişsel gelişimine uygulamaya
diyalektik

yer

özüde yalnızca

süreçlerine

beraber yaşamaya hazır olmakla kalmazlar,

Yukarıda da belirtildiği
durmuş,

soyut düşünce sisteminin yanıbaşında

gelişim

olarak

betimlediği

ileri sürmektedir.
evreleri

önermiştir.

hem diyalektik

işlemlere

Kramer, son 4 evresi ergenin ve yetişkinin

düşünme

süreçlerini temsil eden 7 düzeyli bir gelişim kuramı oluşturmuştur.
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Riegel gibi Kramer de ilkel

diyalektik

düşünmenin

çocuklukta

başladığını,

ama olgun diyalektik

düşüncenin

(Dinamik

Diyalectic Evre) orta yaşlardan önce pek ortaya çıkmadığını ileri sürmektedir. Olgun diyalektik
düşüncenin temel özelliği, bütün düşünce süreçlerinin tarihe ve kültüre bağlı, dolayısıyla
dinamik ve sürekli evrimleşmekte olduğunun farkında olduğunun farkında olmaktır. Bu temel
ilke kabul edildiğinde artık içkin olarak iyi ya da kötü düşünme yolları yoktur, bunları daha çok
farklı insan gruplarının zamanın özel bir anındaki biricik yolları olarak görmektedir. Kramer'in
modeli Piaget'nin evrelerine dayanmamakla birlikte modeldeki her yetişkin evre belirli bir
ölçüde soyut düşünce özelliği taşımaktadır.

Dolayısıyla, tam olarak gelişmiş bir yetişkinlik

düşünmesi için asgari bir soyut düşünme yeterliğine sahip olmak zorunludur. (Onur, B. 2004:
s.129- 134)

Perlmutter ve Hall'a göre, soyut-sonrası

diyalektik düşüncede yetişkinler, evrende

yalnızca değişimin kalıcı olduğunu anlamakta; gerçekliğin görünümlerinin sürekli değişmekte
ve evrimleşmekte olduğunu bilmekte; dengelerinide bu değişen sistemleri değişen dünyayla
durmadan

bütünleştirerek

korumaktadırlar.

Peki, soyut-sonrası

düşünürler dünyayı nasıl

görmektedirler? Mutlak doğruyu keşfetmenin olanaksız olduğunu, kendi düşünme yollarıyla
edindikleri bilgiyi etkilediğini fark ederek ... Bu durum her türlü bilginin göreli ve mutlak
dışı olduğunu anlamaya götürmektedir. (Relativistik düşünme) Yetişkinler; düşüncelerin,
duyguların, deneyimlerin, insanların, nesnelerin çelişik yönlerini bir araya topladığını fark
etmektedirler. Söz gelimi, insanlar aynı anda nazik ve kaba, cömert ve aç gözlü, sevecen ve
soğuk olabilirler. Bu durum, çelişkinin gerçekliğin en temel yönü olduğunu anlamaya sevk eder.
Yetişkinler, çelişik bir durumda bir seçeneği saf dışı etmek yerine hepsini daha geniş bir
çerçevede toplamayı öğrenirler. Buda, çelişkinin daha üstün bir bütün içinde bütünleştirilmesine
götürür. (Diyalektik düşünme) Perlmutter ve Hall bilişsel gelişimin bu yönünün bazı deneysel
çalışmalarla

da saptandığını

belirtmektedir.

Özellikle toplumsal

ikilemler hakkında

akıl

yürütürken orta yaşlı yetişkinlerin gençlerden daha başarılı oldukları görülmektedir. Bununla
birlikte, daha öncede belirtildiği gibi soyut-sonrası düşünmenin bilişsel bir evre olduğu görüşü
henüz

evrensel olarak kabul edilmiş değildir. Kimi araştırmacılara

göre soyut-sonrası

düşünmenin yeni bir evre olmadığının daha çok yetişkinlikte ortaya çıkan bir "düşünme uslubu"
olduğunu bir kez daha belirtelim. (Onur, B. 2004: s.129- 134)
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Gelişim psikolojisinde
toplanır.

Diyalektik

bakış

anlamaya çalışmaktır.

temel tartışmalardan
açısından

çarpışmanın

psikolojinin

görevi,

değişen

dünyada

değişen

bireyi

İnsan yaşamı karşıtlıklar ve çatışmalarla belirlenir. Her değişim karşıtlar

arasındaki sürekli bir çatışmanın
yeni karşıtlıkların

biride bunalım (crisis) kavramı çevresinde

ortaya

ürünüdür. Gelişim, varolan karşıtlıkların

çıkışı

ile ilerler.

Bireyin

yaşamındaki

çözümü ve sonunda

karşıt

sonucu bir uzlaşma değil, tümüyle yeni bir üründür. Riegel'e

güçler

arasındaki

göre, insan gelişimi

en azından 4 boyutta eş zamanlı bir harekettir:
I .İçsel-biyolojik
2.Bireysel-psikoljik
3.Kültürel-sosyolojik
4.Dışsal-fiziksel
Gelişim,

bu boyutların

dengesi

bozulduğunda

ortaya

çıkar.

Çeşitli

boyutlardaki

değişimler her zaman eş zamanlı olmadığı için aralarında çatışma gelişir ve bir bunalıma yol
açar. Bunalım,

bireylerin

zorlayıcı bir durumdur.
olaylar olması gerekmez.
yeterli

olmadığını

vurgulamaktadır.

davranışlarını

yeni koşullara ayarlamalarını

Ancak diyalektik

psikoloji açısından

Bu psikoloji,

ileri sürer.

Piaget'in

Piaget,

Oysa Riegel'e

bunalımların

dengenin

gelişimsel

oluştuğu

ilerlemenin

son derece

mutlaka olumsuz

bilişsel gelişim konusundaki

gelişimin

göre,

gerektiren

görüşlerinin

anda ortaya

çıktığını

temeli karşıt koşullardır

ve

gelişim süreci asla sona ermez. Piaget gelişimi denge ve uyumun periyodik düzeylere ulaşması
olarak gördüğü halde Riegel bu gelişim düzeyinin
Riegel'e

göre Erikson, İçsel-biyolojik

ancak kısa süreli olduğunu

ve kültürel-sosyolojik

kabul eder.

güçlerle birlikte belirlenmesini

vurgulayan ilk modern yazarlardan biridir; ancak Eriksonda organizmanın

neden evreden evreye

geçerek geliştiğini açıklamakta yeterince başarılı olamamıştır.

Gelişim

psikolojisinin

bir başka

süreçlerinmi vurgulanacağıdır?
gerekçesiyle

zihinsel süreçleri

temel

Katı davranışçı

araştırmak

yöntemler kullanarak zihin süreçlerinide

sorunu

davranışın

yaklaşım

doğrudan

istemez; buna karşılık,

mı? Yoksa

gözlemlenemeyeceği

çağdaş psikologlar

araştırma alanına katmışlardır.

"normatif"

nesnel

İç zihinsel süreçlerin

psikolojik gelişimindeki yeri ve rolü artık kabul edilmekte ve araştırılmaktadır.
bir başka sorunda,

zihinsel

Aynı bağlamda

gelişimin mi, "idiyografik" gelişimin mi vurgulanacağı

konusudur. Kimi psikologlar bütün çocuklarda var olan ortak yönler anlamına gelen "normatif
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(normative)

gelişimle"

farklılıkları

anlamayı

ilgilenirler;

amaçlayan

Kimi

psikologlar

"(idiographik)

idiyografık

araştırmalar,

genellikle

gelişimin biyolojik temellerine

kuramcılar

gelişimi,

içsel

etkilenmeyen,

önceden

biyolojik

kestirilebilir

da

süreçlerin

çocuklar
gelişimi"

arasındaki

bireysel

vurgularlar.

Normatif

dayanır. Gesell ve bir ölçüde Piaget gibi

yönlendirdiği,

bir olgu olarak görürler.

çevresel

etkenlerden

Bu bakış açısı "ortalama"

pek
çocuk

üzerinde yoğunlaşmakta

ve "normal" gelişimin aşama aşama nasıl ilerlediğini belirleme amacını

gütmektedir.

İdiografik

araştırmalar

farklılaştıran

etkenleri

incelemektedir.

yaklaşımı
şekillerde

sergileyen
ortaya

örneklerdir.
çıktığını,

ise çocuğu

Dil gelişimi

Kimi kuramcılar

çünkü

birey olarak

büyük

almakta

konusundaki

çağdaş

dil yeteneğinin

ölçüde

beyindeki

ve onu diğerlerinden
araştırmalar

bütün çocuklarda
mekanizmalar

bu iki
benzer

tarafından

"
denetlendiğini kabul etmektedirler. Dolayısıyla bu araştırmalar, belirli bir dildeki
çocukların
ortak dil gelişimi örüntülerini, aynı zamanda binlerce dil için evrensel olan özellikleri
araştırmaktadırlar.

Buna karşılık başka kuramcılar

da, konuşma

gelişimindeki

bireysel

farklılıklarla ve dilin kazanılmasındaki çevresel etkilerle, yani dilin farklı çocuklarda farklı
gelişmesine yol açan nedenlerle ilgilenmektedirler. (Onur, B. 2004: s. 18- 19- 20)

"Sadece ergenlik döneminde genç bu güne kadar ilk defa ne yaptığının ve ne
olduğunun farkına varmakta ve bundan sonraki hayatının kaderini tayin edebilmektedir.
Aynı şekilde yine sadece ergenlikte genç, kendisini tanımaya ve bir benlik oluşturmaya
zorlayan bir takım baskı ve güdülerle karşılaşır". Erikson'un deyimiyle kimlik, kendi gelişim
süreci içinde olgunlaşır. Ergen bu süreçten önce herhangi bir kimlik bunalımı yaşamaz çünkü bunun
için sosyal, bedensel ve zihinsel ön şartlar henüz oluşmamıştır .

.
Gencin toplumda rol ve yer sağlaması, kimliğini bulması özdeşleşme süreciyle gerçekleşir. Bu
süreç çocukluk çağındaki özdeşleşmeden farklı olup, genci yeni arayışlara yöneltir.

2.3.2.Davran ış,
İnsan davranışlarını, alışkanlık veya taklit ya da benimsenmiş toplumsal normlar ve
bunların yanı sıra gereksinmeler başlatır, amaçlar ise yönlendirir. En töresel, en bağımsız
görülen toplumsal eylemler bile, kişi için taşıdıkları yarar bakımından ele alındığında bir anlam
ifade edebilir. Bununla toplumsal davranışın oluşumunda taklit, telkin, gelenek ve kurumların
rolünü yadsımıyoruz. Bunlar da çok önemli etkenlerdir, ancak esas olarak algı, gereksinme,
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amaç ve anlamların

oluşumunda

biçimde

İnsan davranışlarını,

işlemezler.

rol oynarlar, yoksa doğrudan doğruya davranışa

güçlüğü, konunun karmaşıklığından
gereksinim
etkisiyle,

ve güdülerinin,
öte yandan

kişinin

organlarımız

Genel

kaynaklanır.

gerisinde yatan etkenleri açıklamanın

Davranışlar

öğrenme sürecinin, kişiliğinin,
iyesi olarak bulunduğu

gurubu ve aile gibi sosyo-kültürel

2.3.3.Algı:

bu davranışların

bir yandan, insanın bireysel olarak

algılamalarının,

toplumda

kültür,

tutum ve inançlarının
sosyal sınıf, referans

faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar. (İnceoğlu,

olarak

algı,

aracılığı ile almış olduğumuz

iç ve

dış

uyarıcıların

neden olacak

dünyamızını

farkmda

M. 2004: s. I I I)

olmaktır.

Duyu

belirli bir kısmı algılanır. Aynı çevredeki

a-

iki ayrı kişi farklı şeyler algılayabilir. Algılar kişinin deneyimleri, öğrenmeleri, dikkatinin yönü
ve duygularından etkilenir.
Algı; "bireyin beş duyu organı ile çevreden, derin duyu organları ile vücudundan
gelen uyarıcılar aracılığı ile edindiği izlenimlerin bilinç düzeyine ulaşmasıdır". Algılama
etkinliği ile sporcu, yaptığı işi, bu işin önemini, rakiplerin durumunu, uygulaması gerektiği
taktiği kavrayabilir. Bir sporcunun öncelikle kendi bedenini algılaması gerekir. Beden algısı,
bedenin şekli, ölçüsü, kol ve bacakların konumu, yapısı, hatta eklemlerin hareket genişliği ve
mekan içindeki hareket yönlerini kapsar. Bunun yanında mekan algısı, zaman algısı ve hareket
algısı spordaki performansı etkiler.
Algıların her biri duyusal uyarımlardan gelip çabuk şekilde oluşan organize edilmiş,
yorumlanmış şeylerdir ve bir kimsenin eski deneyimlerinden, geçmişinden ve öğrenmelerinden
yapılanmış olarak hafızasma yerleştirilmiş olur. Sporcunun heyecan durumu ve dikkatinin yönü
algılarmı geniş ölçüde etkilemektedir. Örnek olarak tenis oynayan biri topa vurmaya ve
pozisyon almaya kendini o kada verebilir ki, rakibin pozisyon değiştirdiğini algıyalamaz hale
gelebilir. Futbolda pas bekleyenler bazen karşılarındaki savunma elemanından

sıyrılmaya

kendilerini o kadar kaptırırlar ve acele ederler ki, topu yakalamaya pek az dikkat sarf ederler ve
topu kaçırırlar. Dikkat ve dolayısıyla algı bir bakıma ayırdedici bir özelliktir. Bir kimsenin
dikkatini odakladığı yön ve motivasyonu onun algılayaşını etkiler. Çevrenin kişi tarafından
algılanışı stres üzerinde de etkili olmaktadır. Dış dünyanın kendisinin değil de bizim onu
algılayış şeklimizin stres kaynağı olduğunu ileri sürenler bulunmaktadır.

22

Algı tek bir uyarının
dayanır.

Özellikle

yarışma

değil pek çok uyarının

ortamında

hızlı bir şekilde

uyaran sayısı daha da artar,

yorumlanmasına

buna karşılık

başarı

için çok çabuk ve ard arda doğru algılama yapılması gerekir. (Oşak, T. 2008: s.12)

2.3.4.Tutum,
"Tutum,

bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya

da olaya karşı deneyim,

bilgi, duygu

ve motivasyonuna

dayanarak

örgütlediği

zihinsel,

duygusal ve davranışsa I bir tepki, ön eğilimidir".

Tutumun,
öncesinde

bireyin, bir nesne, kişi ya da durumla

ilişki kurma anında, davranışa

aldığı tavır, ortaya koyduğu duruş, başka bir deyişle eyleme hazırlanma

durma durumu olduğunu

söylerken

bireyin, bir otomobil,

kendi denem-bilgileri

ya da hazır

bir kitap, bir senfoni, bir öğrenci, bir

öğretmen, bir söz, bir hareket, bir başka bireyin tutumu, veya milyonlarca
bu yolla, daha önceden,

geçme

nesne içinden şu veya

içinde yer almış olan her hangi bir duruma,

nesneye, kişiye vb. karşı sergilediği tavırdan (davranış ya da duruş biçimi) söz etmiş oluyoruz.

Gündelik

yaşamda

yaptığımiz

sürdüren insan (homosapien),

bazılarını

etkileşir, ya da iletişir, bir takım durumların

arar, seçer ve kullanır, diğer bazılarını

dışında bırakır, kendisinden

uzaklaştırır.

alır. Bu "kararı"

alır ki,'' düşüncelerini

bulunduğu

o şekilde

anın koşullarına

biliyoruz ki, günlük yaşantısını

kendi gereksinim ve arzularını karşılayabilmek

ile ilişki kurar, başka bireylerle
bunlardan

bir çok basit gözlemden

ise görmezlikten

için birçok nesne
içine dahil olur;
gelir, ilgi kapsamı

Birey, tüm bunlarla ilişkiye geçer geçmez bir "karar"
durdurma"

gereğini

bile duymaz.

İçinde

göre ne-tür bir faaliyete girmek isterse, çevresindeki nesnelerden

bazılarını, amacına ulaşmakta yararlı olacağı varsayımı ile seçer ve kullanırken, amacı açısından
olumsuz olabilecekleri kendisinden uzak tutar.

Sayıları çok az olan ve doğuştan gelen refleksler, yaşamın akışı içinde edinilen denern
bilgiler aracılığıyla geliştirilir. Çevremizde sıkça karşılaşılan bu örneklerden de görüldüğü
üzere, yargılar ve onlar etrafında oluşan tepki biçimleri, yaşam boyu karşı karşıya kalınan
durumlar, içine girilen durumlarda edinilir ya da güçlendirilir. (İnceoğlu, M. 2004: s.20-21)
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2.3.5.Motivasyon,
Tutuma benzeyen bir başka kavram da motiv ve motivasyondur. Motivasyonu amaç,
istek, yönelme, niyet, tutku, güdü, tercih, ilgi gibi sözcüklerle ifade edilebilir. Ancak çok daha
içerikli ve kapsamlı bir kavramdır.
Motivasyon (Güdüleme, güdülenme, güdülenim), Bireyin eylem yönünü, gücünü ve öncelik
sırasını belirleyen iç veya dış uyarıcı etkisiyle harekete geçmesidir. Harekete geçiren ise
motivdir. Motiv (Güdü), Bireyin bilinçli veya yönlendirilmiş davranışlarının dayanağı olan güç,
hedefe yönelik olarak tatmin edilmeye çalışılan uyarılmış bir ihtiyaçtır. (İnceoğlu, M. 2004:
s.162)
Doğumundan ölüme kadar durmadan devinen hareket eden insanı bu davranışlara
yönelten sebep nedir. İnsan olsun, hayvan olsun canlı organizmayı hareketsiz atıl (inaktif)
durumdan, faal (aktif) hale getiren güçler nelerdir? Faaliyeti organizmaya tercih ettiren sebepler
nelerdir?

Bu sorulara verilecek cevap güdülenme (motivasyon ) kavramıdır. İnsanların hayatını
da yakın veya uzak hedeflerini de ihtiyaçlar ve bunlara bağlı değişik şiddetlerde fizyolojik ve
sosyal güdüler ·cmotivler)yönetmektedir. (Özbaydar,

s.

1976: s.95-96)

Psikolojide motivasyon yalnızca iç kontroller için kullanılır. Ancak sosyal-psikolojide
motivasyon, değişen, değiştirilen her türlü koşul altında, bireyin davranışını inceler. Davranışın
temel kaynaklarını arar ve davranışın nedenini sorgular. Gerek tutum, gerekse motiv davranışın
kendisi değil, davraruşın' yönelimini ya da eğilimini ifade eder. İnsanların başarılı olabilmeleri
»

çoğu kez bir konuya ilişkin motivasysnları ile yakından ilişkilidir.

-

Bu tür motivasyon iki biçimde ortaya çıkar. Birincisi "Reaktif Motivasyon", ikincisi ise
"Preaktif Motivasyondur". Reaktif Motivasyonda kişi, bir engelle karşılaşıp engellendiği
için sorununu kişilik meselesi yaparak kendisine olan güveni kaybetmemek için başarıyı
arar.

Preaktif

Motivasyonda

ise

kişi,

salt

kendisi

gerçekleştirmeyi başarı sayar. (İnceoğlu, M. 2004: s.162)
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için

önemli

saydığı

hedefleri

Yüksek sportif verimlilik
beraber olmadan uluslararası
eşit bedensel yeteneklere
olabilmektedirler.
nedeni vardır,
motivasyon

ile bedensel yetenek arasında çok sıkı bir ilişki vardır. İki koşul

başarı beklenemez.

ve çalışma imkanlarına

Bugün sporda ileri gitmiş ülkelerde,
sahip binlerce genç sporcudan

motivasyondur.

bazıları başarılı

Yalnız sporda değil yaşamın her kesiminde bu böyledir. Bu farklılığın bir çok
en belirgini

bireyin

içinde yaşadığı

biyolojik

ve sosyal

denir. Biyolojik ve sosyal olarak ikiye ayrılan motivasyon,

sürdürmeye

yaklaşık

yönelik

davranışlarının

Yemek,

biyolojik

dürtü

içmek, uyku ... Buna karşılık birey toplum

organizma ve yaşamı için rahatsızlık
yaptığı davranışlarda

nedeni

vermeyecek

olgudur,

bu olguya

bireyin organik varlığını
ve

içgüdüler,

biyolojik

ile olan ilişkilerini

bir durumda sürdürmek

kendi

zorundadır, bu amaçla

da sosyal motivler baskındır. (Sevim, Y. 2002: s.335)

2.3.6.Tutum ve Güdü İlişkisi,
Tutumun yapısı, güdülerden iki yönde farklılaşır. Birinci olarak, tutumda bir motivin
(güdü) varlığı söz konusu değildir. Yalnızca belli bir güdünün ortaya çıkma olasılığını gösterir.
İkinci olarak, tutumlar belli konulara yöneliktir, yani, kendine hastır. Güdüler ise belli amaçlara
yöneliktir. Dolayısı ile bunlara amaca yönelik tutum denilebilir. Ayrıca tutumların güdülerden
daha kalıcı bir yapıya sahip olduklarını da belirtelim. Bu yaklaşımda güdüler, ancak belli etki ve
pekiştirmelere tepki olarak uyarıldığı ve ortaya çıkarıldığı halde davranışın, görülmediği
durumda bile, tutumların varlığı kabul edilir. Bu durumda güdüleri ancak belli amaçlara ulaşma
isteğinin harekete geçmesiyle ortaya çıkmaktan ve bu amaca ulaşılması durumunda ortadan
kalkmaktadır.

Tutumlar belli nesne ya da olaya karşı, belli bir süreç içerisinde edinilmiş, dolayısıyla
sürekli (kalıcı) olgulardır. Tutum konusuna karşı tek bir tutum söz konusu iken, bir nesneyle
ilgili birden fazla geçici güdü ortaya çıkabilir.

Motivler, gözlemlenebilen

davranışlardan

çıkarsanabilir

(endüksiyon)

veya genel

davranışa dayanarak sonuca varılır (dedaksiyon). Refleks ve tropizm hareketlerini motive
f

edilmiş kabul edemeyiz; bunlarda irade yoktur. İnsan canlı bir makine gibidir. Tepkilerini
yönlendiren organlar ve tepki anında etki eden dış etmenler vardır. (İnceoğlu,
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M. 2004: s.162)

2.3.7.Benlik

Kavramı,

Benlik kavramı bir seferde gelişmez.
derece

önemli

etkileşimden

olan dinamik

ve yaşam

Benlik kavramı ergenlikte

başarısızlıkla

ana-babadan,

beden sağlığını,

başkalarıyla

düşünceleri

uygun davranışı

okul yaşantılarından

oluşur.

Aksi takdirde,

gösterme

akademik

Eğer her şey yolunda giderse çeşitli parçalar
kavramı

ve iç diyaloğundan
baskısıyla

sonuç

başarıları

birbirleriyle

uyumsuzluk

harmanlanır

başarı ya da

Buna karşılık

ve meslek

ve benlik

çıkar. Disiplin ve

yaşıtlardan,

ve bir yığın başka olaydan etkilenir.

ilişkileri,

son

boyu süren bir süreç içinde gelişir. Diğer insanlarla

ya da bireyin kendi duyguları,

sevgi aracılığıyla

ve ilk yetişkinlikte

seçimini

etkileyebilir.

ve kapsayıcı

kavramını

ruh ve

bir benlik

uyuşturucu

ya da

tedaviyle değiştirme girişimleri olabilir. (Gander, M, J, Gardiner, H.W. 2004: s.437-495)

Kişiliği
kanılarımız
olarak

etkileyen

en önemli

ve kendi görüş

da tanımlanabilir.

emel ve ideallerine
Benlik,

ruhsal

farkında

tarzımızdan
Benlik

benliktir.

Benlik,

kendi

oluşur. Bu bakımdan

böylece

ilişkin kanılarının

ve bedensel

faktör

bireyin özellikleri,

benlik,

olmasıdır. (İkizler, C. Karagözoğlu,

Benlik

kişiliğin

yetenekleri,

dinamik bir örüntüsüdür.

bir kavramdır.

kişiliğimize

kavramı,

ilişkin
özel yanı

değer yargıları,

Benlik,

bilinçli

bireyin

kendi

olmaktır.
kimliğinin

C. I 997: s. I 85)

Benlik saygısı yüksek gençler başarıya çok önem verir ve yarışma gerektiren
seçerler.

Benlik

çevresinden
başkaları

saygısı

insanın

kendini ne kadar

ne kadar onay gördüğü ile ilişkilidir.
tarafından

da değerli

bulunduğu

•.

kabul ettiği, sevdiği,
Kişinin

değer verdiği ve

benlik saygısının

inancını pekiştirir.

Benlik

uğraşları

yüksek olması

saygısının

düşük

olması ise başkalarınca olumsuz değerlendirildiği inancını pekiştirir.

"İnsanlar

kendileri hakkında

daha iyi bir görüşe

ulaşma yönünde değişme

potansiyeline sahiptirler". Özellikle gençlik dönemi böyle bir değişim için yoğun çabaların
harcandığı bir dönemdir. Bu çaba hem kendi duygu ve düşünceleri hem de çevre faktörlerinin
etkisiyle kendine karşı tutumunu belirler. Bu dönemde oluşan benlik saygısı kuşkusuz daha
önceki dönemde oluşan benlik saygısından etkilenecektir. Nitekim ergenlik dönemi daha önceki
gelişim dönemlerinin yeniden yaşandığı, bazı özelliklerin değişip yeni bir yapılanmaya doğru
gittiği bir süreçtir.
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Copersmith

aynı

zamanda

benlik

saygısının

ana

bileşeninin

yeterlilik

duygusu,

önemlilik, erdem ve yetenek olduğunu savunur. (Gün, E. 2006: s.21)

Benlik kavramı;
Kişinin

kendini

uymayabilir.
kendilerini

nasıl

insanın kendi benliğini algılayış ve kavrayış biçimi olarak tanımlanır.
görüp,

nasıl

değer

Kişi kimi alanda kendini
olduklarından

eğilimindedirler.

Olumsuz
çoğu

güçlü,

zaman

yüceltip,

daha

yönlerini

biçtiğini

zeki,

görmemeyi,

yeğlerler.

İnsanlar

kendi

benlik

görmezden

gelir, önemsemez veya çarpıtırlar.

anlatır.

Bu değerlendirme

kimi alanda küçültebilir.
daha
olumlu

yetenekli
yönlerini

kavramlarını

ve

İnsanlar

daha

de abartıp

bozacak

gerçeklere
genellikle

erdemli

görme

öne çıkarmayı

olumsuz

niteliklerini

"Benlik" ile "benlik kavramı"nı birbiri üstüne konmuş bir çember ile bir dikdörtgene
benzetir. Çember benliği, dikdörtgen de onun üstüne konmuş benlik kavramını simgeler. Her
ikisinin çakıştığı alan benlik ile benlik kavramının uygunluk gösterdiği alandır. Dikdörtgenin
çemberden taşan köşeleri ise benlik kavramının benliğe uymadığı alandır. Dikdörtgenin
çemberde örtmediği alan ise benliğin kavranamayan, algılanamayan bölümleridir. Dikdörtgenin
köşelerinin çemberden taşan parçaları ise kişinin kendini olduğundan değişik algıladığı
bölümleri belirtir. (Gün, E. 2006: s.2)

Lawrence'e göre benlik kavramı, "bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı ve
sahip olduğu bütün bu özelliklerine ilişkin kendini değerlendirmesi" olarak tanımlanabilir.
(Gün, E. 2006: s.5)

.
Benlik kavramı, bir bireyin kendini algılama şekli, kim ve ne olduğuna, kimliğine ilişkin
düşüncesidir. Başka bir deyişle, kendisi hakkındaki duygu ve düşünceleri, kendisi için önemli olan
şekillerde başarılı olma yetisidir. Benlik kavramı, bir çocuğun sadece kendi algılamaları ve
beklentileri ile değil hayatındaki diğer önemli insanların (anne, baba, öğretmenleri, arkadaşları)

.

hakkındaki düşüncelerinden ve ona karşı olan davranışlarından da etkilenir. (Gün, E. 2006: s.5)

Özoğlu'na göre; Bireyin kendisi hakkındaki değerlendirmeleri gerçek benliğini oluşturur.
Benlik bireyin kendine bakışından oluşmakta ve bireyin davranışını tespit eden değerlerin, amaçların
ve ideallerin bir organizasyonu olarak da tanımlanmaktadır.
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Rogers, kişilik kuramında

ayrıca bir de "benlik kavramı" üzerinde durmaktadır. Benlik

avramı, benlikten farklıdır. Benlik kavramı bireyin kendine atfettiği özellikleri ve bunlara
ağlanan değerleri içerir. Bir insan kendini; güzel-çirkin, zayıf-şişman, uzun-kısa bulabilir
unlar bir takım yaşantılardan elde edilen genellemelerdir.

Yani benlik kavramı, bireyin

genelleştirilmiş terimlerle ifade edilen benliğidir. (Karahan. T. H. Sardoğan. M.E. I 994: s. 7984)
Benlik, psikolojik

bakımdan

bireyin çevresini

algılamasında,

değerlendirmesinde,

yapılandırmasında ve çevresine tepkide bulunmasında en önemli dayanaktır. Kişilik, benlik ve
kimlik kavramlarını da içinde taşıyan, bireye ait bütün ayırıcı özellikleridir. Benlik kavramı,
bireyin;

I. "algıladığı benliği", başkalarının onu nasıl algıladığına ilişkin inançlarını içeren,
2. "başkalarının gözündeki şimdiki benliği" ve gelecekte olmak istediği,
3. "ideal benliği" olarak üç ayrı biçimde düşünülebilir.

"İdeal benlik", ergenin ne olmak istediği ve ne olmaktan çekindiğidir. İdeal benliğin bu
iki yönü ergenin beklentilerini ve neleri olmak istemediğini görmeyi kolaylaştırır. Ergenin
bilişsel seviyesi geliştikçe benliği ile ilgili tanımlamaları da daha tutarlı olur. Ergenlerin
kendilerini anlama ve tanıma konusu zihinlerini çok meşgul eder ve çocuklardan daha çok
benlik bilincine sahiptirler. (Kulaksızoğlu, A. 2005: s.83)

Her insanın ulaşmak istediği bir benlik kavramı vardır. Kişi özlediği kendine yakıştırdığı
bu ideal benlik kavramını geliştirmeğe çabalar. İdeal bene yaklaştıkça mutlu olur. Kimi zaman
bu ideal ben, bir düş, bir özlem olarak kalır. Kimi insan için bu ideal benliği gerçekleştirmek bir
ölüm kalım sorunu olur. Kişi bu amaca ulaşmak için, çalışır çabalar, ulaşamazsa mutsuz olur,
kendisine saygısını yitirir. İdeal benliğin gerçek dışı olduğu durumlarda kişi bunalıma düşer.
Kendi kendinden beklentisi çok yüksek olan kişi, genellikle bilinçdışı dürtülerin ve tutkuların
buyruğundan çıkamayan kişidir. Anne-babasının sevgisini ayakta tutabilmek için onları umut
kırıklığına uğratmamak için başarıdan başarıya koşmalıdır. Başka bir deyişle, benliğe saygısını
yitirmemek için hep çalışmak, tıpkı düşmemek için sürekli pedal çeviren bir bisiklet sürücüsü
gibi çabalamak zorundadır. (Gün, E. 2006: s.21)
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Benlik, kişiliğin dışa yansımayan
biçimi, kişiliğine

ilişkin özelliklerinin

benlik, bireye özgü farklılıkları
benliğin gelişmesiyle

biçimlenir.

özel yanıdır; insanın kendini tanıma ve değerlendirme

toplamıdır.

ve özellikleri

Kişiliğin temel, özerk ve özgür katmanı olan

oluşturur. Benlik alt benlik üzerinde gelişir ve üst

(Köknel. Ö. 2001: s.49)

Alt benlik (id); kalıtımla geçen, doğuştan var olan, bedenden kaynaklanan

içgüdüleri ve

dürtüleri içerir. Alt benlik, ruhsal yapının güç ve enerji kaynağı olup, ilk ve ilkel bölümüdür.
benliğin dış dünyayla,
benliğin

yol açtığı

gerçekle bağlantısı

davranışlar

yoktur. Çalışması

haz ilkesine

Birbiriyle çatışan karşıt davranışlar,

uygundur.

Alt

ve işlevi bilinç dışında sürer. Alt

Herhangi

bir kurala

tutumlar, eylem ve eğilimler bulunabilir.

bağlı

değildir.

(Köknel.Ö.

2001:

s.67)
Üst benlik (süper ego); kişiliğin ruhsal yapısının,
düzenini oluşturur. Yaşam boyu bireyin benimsediği,
iyi-kötü, olumlu-olumsuz

değer yargılarının

değer, ilke, kural, yargı birikimini

içine sindirdiği doğru-hatalı,

tümü üst benliğin yapısında

ve

güzel-çirkin,

yer alır. (Köknel, Ö.

2001: s.71)

Purkey

benlik

kavramını;

"Bir bireyin kendisi hakkında

karmaşık ve dinamik bir sistemi olarak tanımlamıştır".

sahip olduğu

inançların

(Gander. M.J.Gandiner.H.W.

2004:

s.437-495)

Olgun kişiliğin bu öğelerinin temeli, olumlu bir benlik-kavramıdır.
concept),

zaman

içinde

kendimiz

konusunda

sahip

olduğumuz

Benlik-kavramı

görüştür.

toplumsal etkileşime dayanarak gelişir. Çünkü çevreden alınan geri bildirimlere

.

(self

Benlik-kavramı
dayanır. Benlik-

kavramı benlik-imgesinden çok daha bağımsız ve kararlıdır. Benlik-imgesi (self-image), bizim
kendimize ilişkin ve biz bir toplumsal durumdan diğerine geçtikçe değişen ve görece geçici olan
zihinsel resimlerdir.

Benlik-kavramının

önemlidir. Ergenlikten

genç yetişkinliğe

davranışlarımız

üzerindeki

etkisi kuşkusuz daha

geçerken benlik-kavramında

önemli değişimler

görülmez; daha çok bir kararlılık kazanma söz konusudur. Genç yetişkin temelde ergenlikteki
aynı insandır. Ancak genç yetişkinler, sorunlarla başa çıkmada daha büyük bir yetenek ve
dünyayla ilişkilerde daha büyük bir kavrayış gösterirler.

Bu gelişmede cinsel rollerin

öğrenilmesi çok önemli bir etkendir. Erkek ve kadın davranışlarında kültürel beklentilerin etkisi
çok büyüktür. Örneğin kadınlar, "uygun" kadın davranışının edilgin, duygusal, akıldışı olması
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gerektiğini

"öğrenirler";

kendi yaşamları üzerinde erkekten daha az bir denetim iradesi

geliştirirler; özellikle erkeklerle yarışmak zorunda oldukları alanlarda başarılarını beceri ve
akıllarından çok "şan"a bağlarlar. Ancak günümüzde genç yetişkinler bu geleneksel kalıp
yargıları aşabilmektedirler. (Onur, B. 2004: s. l 04-105)

2.3.8.Özdeşleşme (İdentifikasyon) ve Benlik Kimliği,
Benlik, içinde yaşadığı kültür ortamından aktarılan, kişiliğini oluşturacak iletileri önce
"içe atım" adını alan savunma düzeniyle içine alır. İçe atılan iletilerin taşıdığı bilgiler, değerler
önce benliğin içinde yabancı bir cisim gibi varlığını sürdürür, daha sonra "özdesleşme" adını
alan savunma düzeni aracılığıyla benliğin parçasını oluşturur. (Köknel, Ö. 2001: s.29)

Çocukluk çağında anne ve baba başkalarından daha farklı algılanıp değerlendirilir. Onlar
düş gücüyle ve gerçek dışı bir görüşle güçlü, üstün varlıklar olarak kabul edilir. Zamanla
kendini evrenin merkezinde etkin ve güçlü gören genç, anne-babasını etkisiz, güçsüz görmeye,
eleştirmeye başlar. Ayrıca genç ailenin, anne-babanın, yakın çevrenin bir uzantısı olmaktan
kurtulmak için değişik ve yeni iletişim kaynakları arar. Her ileti gençte olumlu ya da olumsuz
bir iz bırakır ve davranış değişikliği yapar. İletişim yaptığı kaynakların ve kişilerin özelliğine
göre, giyinmesini, oturmasını, yürümesini, çalışmasını, amaçlarını, inançlarını, dünya görüşünü,
düşüncelerini etkileyen iletiler alır. Gence her an türlü kaynaklardan gelen iletilerin, özdeşleşme
süreci içinde bütünleşip, genç tarafından benimsenenleri onun kimliğini, kişiliğini oluşturur.
Çocukluk

çağında

yapılan

özdeşleşme

sürecinin

etkisiyle

genç değişik,

farklı,

yeni

özdeşleşmeler yapar. Yeni özdeşleşmelerle eskiler arasında seçim yapılır. Seçim sonucu kimi

•.

yeni özdeşleşmeler eskilerle birleştirilip bütünleştirilir, kimileri reddedilir, atılır. Böylece benlik
kimliği gelişmeye başlar. Gencin kimliğinde süreklilik kavramı ortaya çıkar. Başkalarının
kendini değerlendirmesini önemser. (Gün, E. 2006: s.7)

Benlik kimliği kazanan genç, başkalarıyla yakınlaşma sürecinde kimliğinin özellikleri,
sınırları içinde arkadaşlıklar, dostluklar kurar ve sağlıklı iletişim içine girer. Benlik saygısının,
kişisel deneyimle, başkalarının onun hakkındaki yargıları, aile ve arkadaşlarla özdeşimine bağlı
olarak kazanıldığını; ancak olayların yorumlanmasında kendilik görüşüne önemli derecede etki
yaptığını belirtmektedir. (Gün, E. 2006: s.8)
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2.3.9.Benlik
Rogers

Bilinci,

(1951)

benlik tasarımı"
demektedir.

kişilik

ile ilgili en önemli

ya da "benlik

Benlik tasarımı

kavramın

algısı", benlikle

geniş anlamıyla

benlik olduğunu

ilgili algıların

bireyin özellikleri

çevresi ile ilgili benlik algısı ve tasarımları,

vurgulamış

örgütlenmiş

ve yetenekleri

ve

bir biçimidir,
diğer insanlarla

olumlu, olumsuz amaç ve idealleri gibi öğelerden

oluşur. (Hakan, S. 2004: s.162)

Çocuk dünyaya gözlerini benlik bilinçsizliğiyle
arasında

atılır. Benlik

bilincinin

gelişmesi;

layığım ve ben yaşamda karşılaşabileceğim
Mesajını

öncelikle

anne-babasından

"Ben,

ben olduğum

için değerliyim,

veya

onunla

söylediklerinden

bilinç kazanmaya

başlar. Benlik bilinci öz-saygı,

en

ve çocuğa duygusal

çok

vakit

geçiren

yaklaşımlarından

öz-deger,

görebileceğini

düşündüğü

Öz-değer;

ukalalık,

üstünlük

benmerkezcilik

duygusu

ve bencillige,

seçilmiş üyesi olmak gibi dışsal değerlerle

başkalarından

ya da aşagılık

öz-güven

Olumlu

benlik

"negatif ego"

onay, kabul ve sevgi

öz-sevgi;

bilincine

ve yeteneklerini

değerli ve güvende hissetme,

sahip

çıkarcılık

ve

temelini

acizlige,

öz

ya da aşırı fedakarlıga,

öz

para, konum, unvan ya da bir gurubun

kendini var etme çabasıyla kendini kandırmacaya,

olmak,

geliştirmesine

ve nevrozun

duygusuna

insanın benine ait olan onuru; negatif egosuna ait olan gurura dönüşür.

hedeflerini

çocuk

bir maske, sahte benlik geliştirir. Zamanla bu benliği kendisi sanmaya

kibir, despotluk ya da boyun eğicilige, öz-saygı;

güvenmesine

alır. Böylece

durumlarda,

başlar, böylece özdeşim kurduğu şey düşük benlik bilinci, yabancılaşma

güven;

yetişkinlerin

öz-sevgi, öz-sorumluluk,

yani ben'in bilinçlenmediği

gelişir. Birey ben olarak onay, kabul ve sevgi görmediğinde,

sorumluluk;

yeterliyim."

tümünü içerir. (Gün, E. 2006: s. 9)

Benlik kavramı gelişmediğinde

atar.

sevilmeye

sorunların üstesinden gelme konusunda

davranışlarından,

kavramlarının

açar. Benlik bilincinin temeli 0-6 yaşları

insanın

kendine

katkıda bulunur.

(Gün,E. 2006: s. 9)

değer
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kendine

Olumlu benlik bilinci, kendini

yetkin olma, bir insanın başarı potansiyelini,

doğrudan etkiler. (Gün,E. 2006: s. 9)

vermesine,

ilişkilerini,

kişisel

2.3.10.Benlik

Saygısı,

Benlik saygısı, kişinin kendisini benimseyip değer vermesi, kendisine güven ve saygı
duyması, kişinin kendini değerlendirmesi sonucunda ulaştığı benlik kavramını onaylamasından
doğan beğeni durumudur. Benlik saygısının insan yaşamında özellikle de adolesan çağında çok
önemli bir yeri vardır. Adolesan çağında kazanılan kimlik duygusu benlik saygısıyla ilişkili
olarak gelişir. Benlik saygısının kişinin geldiği aile, anne-baba, eğitim düzeyi, meslekleri,
ekonomik durumları gibi etkenlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. (Gün,E. 2006: s. 9)

Houser, kişinin kendine verdiği değer üzerinde durmuş ve benlik saygısını, kişinin
kendi değerinin, kendi düşünce ve duygularına verdiği önemin değerlendirilmesi

olarak

tanımlamıştır. (Gün, E. 2006: s. 9)

Chrzarowski, benlik saygısının en geniş anlamıyla kişinin yetenek ve güçlerinin iyi bir
değerlendirmesine

dayanan, kendisiyle ilgili olumlu imgesi olduğu görüşündedir. Benlik

saygısının bazı yönleri, zeka, görünüm, beden yapısı gibi kişinin doğal özelliklerinin üzerinde
gelişir. Yaşam deneyimleri, kültür, toplum, aile ve tüm çevresel faktörler bu materyalin üstüne
yapılanmada rol oynar. (Gün,E. 2006: s. 20)

Rosenberg; benlik saygısının, kişinin kendini değerlendirirken aldığı tutumun yönüne
bağlı olduğunu belirtir. Kişi kendini değerlendirmede olumlu bir tutum içindeyse benlik saygısı
yüksek, olumsuz bir tutum içindeyse benlik saygısı düşük olmaktadır. (Gün,E. 2006: s. 9)

Adolesan döneminde kendisinin nasıl biri olduğu, neye benzedigi, kendisi hakkında
neler hissettiği ergeni en çok düşündüren sorunlardandır. Bireyin kendisi hakkında olumlu ya da
olumsuz bakış açısına sahip olması, kendini değerli ya da değersiz olarak görmesi benlik
saygısını belirler.

Benlik saygısı yüksek gençler başarıya çok önem verir ve yarışma gerektiren uğraşları
seçerler. Benlik saygısı insanın kendini ne kadar kabul ettiği, sevdiği, değer verdiği ve çevresinden
ne kadar onay gördüğü ile ilişkilidir. Kişinin benlik saygısının yüksek olması başkaları tarafından da
değerli bulunduğu inancını pekiştirir. Benlik saygısının düşük olması ise başkalarınca olumsuz
değerlendirildiği inancını pekiştirir. (Gün, E. 2006: s. 20)
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Genelde

bir çocuk,

kendisini

zamanlarda

iyi olduğu konusunda

etkileşimler

arar.

ayabilen

olumlu

sağlayacak,

sürdürmeye

başarılı

yarayacak

sahip olan bir çocuk kendisini,

yetenekli

saygısı olan çocuk okulda ve hayatının

hissetmesini

düşünmesini

Yüksek benlik saygısına

ve bunları gerçekleştirebilen

eğiliminde

başarılı

etkinlikler

gerçekçi

bir birey olarak algılayacaktır.

geri kalanında

kapasitesinin

olmadığı
ve

hedefler

Düşük benlik

altında başarılar hedefleme

olacaktır. (Gün, E. 2006: s. 20)

Rogers'a göre birey, kendisinin merkez olduğu, deneyimlerle dolu, değişken bir dünyada
yaşamaktadır.

Yaşandığı ve algılandığı için organizma bu alana tepki göstermektedir.

Birey için bu

algılanan alan gerçekliktir. Organizma bu olağanüstü alana karşı organize edilmiş bir bütün olarak
tepki gösterir. Bireyin tek bir eğilimi ve çabası vardır; kendini gerçekleştirmek,
sürdürmek

ve çoğaltmaktır.

(Karahan.T.F,

Davranışlar

Sardoğan.M.E.

ihtiyaçları

vücut yapısının

için amaca yönelik tutumlardır.

I 994: s.79-84)

Ergenlerin sorunlarına yönelik araştırmalar,
ilgili kaygılar taşıdıklarını

karşılamak

gerçekleştirmeyi

göstermektedir.

ergenlerin bedenlerinin yapısı ve görünüşü ile

Kültür ve modanın etkisi ile ideal olarak kabul edilen

etkisinde kalan genç, bir ideal vücut imgesi geliştirebilir.

İdeal olanla kendi

görünüşü arasında uyuşmazlık ortaya çıktığında, bunu kabul etmek ve kendi hakkında olumlu bir
vücut imgesini geliştirmek ergenin karşı karşıya olduğu gelişim görevlerinden birisidir.
Ergenlikte

artan beden enerjisinin

yapma aynı zamanda bir sosyalleşme

en uygun şekilde kanalize olacağı alan spordur. Spor

aracıdır. Sporun ülke çapında yaygınlaştırılarak,

sporun her hangi bir dalında aktif olarak çalışmasının

sağlanması,

kazandıracaktır.

gençler

Gelişmiş

ülkelerde-

örgün eğitimdeki

olanlar yaklaşık dörtte bir oranında iken, ülkemizde
derece düşüktür.

Benlik
zorluklardan

arasında

ruh sağlığına

sporda

güç

lisans sahibi

gençler arasında lisanslı sporcu sayısı son

(Gün, E. 2006: s. 20)

saygısı

yüksek

olan

kişide

kendine

güven,

iyimserlik,

başarma

isteği,

yılmama gibi olumlu ruhsal nitelikler bulunur. Buna karşılık benlik saygısı düşük

bir kimsenin kendine güveni azdır, kolay umutsuzluğa
geliştirmeye

toplum

gençlerin

daha yatkındır.
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kapılır, kısacası olumsuz ruhsal belirtiler

Benlik
değerlendirme
saygısının
olduğu

saygısı

motivasyonel

ve ya kendini

gelişmesi

yaşıtlarıyla
başlayan

gelişimsel

göstermektedir.

karşılaştırmalar

Kişiler

karşılaştırırlar.

kendi

Yapılan

bir

kaynağı

olumlu değerlendirme

için, sosyal

belirtilmektedir.

gücün

olay

olarak

olduğunu

Benlik

ve yansıtılmış

değerlendirmelerin

kaynak

farkına

varabilmek

ergenlik

dönemi

için

kendilerini

altı, yedi yaşlarında

boyunca

yoğunlaştığını

(Sevinç, M. 2003: s.330-334)

Benlik saygısı; yüksek, orta, düşük olarak gruplandırılmaktadır.
saygısına

kendini

üzerine odaklanmıştır.

bu tür karşılaştırmaların
ve

Bireyin

gereksinimi

değerlerinin

çalışmalar

tanımlanır.

sahip insanların

mutlu, sağlıklı, üretken, başarılı

güçlükleri

yenmek

bireylerin

ise, başarısızlığı

gösterdiklerini,

için daha uzun

başarısız

bulunabileceklerini

söylemiştir.

olduklarında

kendilerine

ve yaşamdaki

olmak için eğilim gösterdiklerini,

süre çaba harcadıklarını,

beklediklerini

Brown; yüksek benlik

düşük

Sinirli

benlik

saygısına

olduklarını,

"yeteneksiz"

daha

gibi

önemli

şeyleri

göz ardı edebileceklerini

kendini

hissetme

yolu benlik

saygısını

başa

çıkabilme

yeteneğiyle,

düşük

sahip

az gayret

suçlamalarda
belirtmektedir.

(Sevinç, M. 2003: s.330-334)
Gervis'e
Yüksek

benlik

başarısızlık

göre çocuklarda
saygısı,

algılama

benlik

saygısı

ise

ve zayıf benlik kavramı ile ilişkilendirilmiştir.

Copersmith
özelliği

zorluklarla

tanımlamaktadır.

(1967), benlik saygısını kişiliğin önemli bir boyutu ve olumlu bir kişilik

olarak kabul ederken,
derecesi

şeklinde

bireyin

kendini

tanımlamaktadır.
••

yetenekli,

Benlik

önemli,

saygısının

başarılı

gelişimine

ve değerli

olarak

katkıda bulunan

4

temel etkenden bahsetmiştir:
I. Kişinin yaşamında önemli bir yere sahip olan insanlardan gördüğü ilgi, kabul edici ve saygılı
davranışların miktarı bu konudaki temel etkenlerden biridir.
2. Kişinin başarıları ve sahip olduğu statü de bir başka etkendir.
3. Kişinin başkaları tarafından kendisi için konulan ve kendi istediği amaçlara ulaşmış olması
gerekir. Kişinin başarılarını

ve gücünü kendi ölçütleri açısından değerlendirmesi

benlik

saygısının gelişmesiyle ilgili temel bir etken oluşturur.
4. Kişinin başkaları tarafından yapılan değerlendirmelere de nasıl karşılık verdiği de bir başka
etken olarak gösterilmektedir.
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Bazı çocukların
vardır.

Fiziksel

yüksek

bir engel,

benlik saygısı

hastalık,

zihinsel

geliştirmelerini
eksiklikler,

daha zorlaştıran

dikkat problemleri

kültürel fakirlik, aile, alkolizm, çevresel baskılar gibi bazı durumlardan

özel baskılar

olabilir.

Sosyo

dolayı benlik saygısı az

olabilir. Ama tüm bunlara rağmen bu çocuklar yüksek benlik saygısı da geliştirebilirler.

Vücut yapısı ve kişilik arasında,

anlamlı bir ilişki vardır. Fiziksel bakımdan

olma, çocuklar ve gençler için başarı ve onur kazandırır.
kavramı

geliştirme

kendilerini

akranlarıyla

sıra bedensel
kavramı

için bir avantajdır.

Buna karşılık

karşılaştırdıklarında,

güçtür. Okul başarıları

benlik kavramı geliştirebilirler.

zayıf ve çelimsiz görünüşlü

çocuklar

benlik kavramı geliştirirler.

Bunun yanı

kişinin kendini tanıması

oldugu

çok iyi olan çocuklar, çelimsiz

da

olumlu benlik
de olsa olumlu

(Gün, E. 2006: s. 3)

Bütün bu tanımlar ve açıklamalarda

güçlerini

taşıma, olumlu benlik

gelişimi iyi olan ama okul başarısı düşük olan çocuk ve gençlerin,

geliştirmeleri

kavramının,

olumsuz

Bu özellikleri

kuvvetli

noktalar birleştirildiğinde,

ve gerçekçi olarak değerlendirmesi

gibi kabul edip kendini

sevgi, saygı ve güven duygularından

belirtilen

benimsemesi

sonucunda

oluştuğu söylenebilir.

benlik saygısı

ile kendi yetenek ve

kendisine

karşı duyduğu

(Gün, E. 2006: s. 22)

2.3.11.Benlik Saygısının Sporla İlişkisi,
Bedensel

etkinlik

ve

fiziksel

sağlık

ilişkisini

inceleyen

çalışmaların

sayısıyla

karşılaştırıldığında psiko-sosyal sağlığa yönelik etki üzerindeki çalışmaların çok sınırlı olduğu
fark edilecektir. Spor faaliyetlerinin ruhsal sağlığa etkisiyle ilgili çalışmalar genellikle dört
boyut üzerinde yoğunlaşmıştır, bunlar duygu-durum, korku, depresyon ve benlik tasavvurudur.

Konuyla ilgili deneysel çalışmaların sonuçlarını derleyen Knoll, bedensel egzersize bağlı
olarak duygu-durum ve benlik algısında olumluya doğru bir artışın, korku ve depresyonda ise
bir azalmanın yaşandığını belirtmiştir. (İkizler, H.C. 2002: s.20)

Benlik saygısı, insanın kendini ne kadar kabul ettiği, sevdiği, değer verdiği ve
çevresinden ne kadar onay gördüğüyle ilişkilidir. İnsanların kendileri hakkında ne hissettiklerini
anlayabilmek içinde araştırmacılar; benlik saygısı ile beden imgesi memnuniyeti arasındaki
ilişkiyi araştırmışlardır. (Blascovic, J .Tomaka.J. 199I: s. I I 5-120)
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Egzersiz

yapmanın

·oymak adına yapılan
memnuniyeti

Valley
belirtmiştir.
sporları

egzersiz

yapmanın
araştırmaları

(2000), araştırmalarında,

Wiliamson.

benlik

söylemişlerdir.

Fakat

saygısına

olumlu

etkisinin

olduğunu
oyun

Ancak buna istisna olarak; Tiggerman

benlik saygısı arasında

ve

erkekler için pozitif bir

belirtmiştir.

(Tıggeman.M.

S. 2000: s.119-127)

araştırması

ve Sime (1981)

üzerine
Sime

ve

görünmediğini,

başarılı

tarafından

yapılan

bir tartışmayı

diğerleri

genel

bir eleştiri,

içermektedir.

spor

egzersiz

aktivitelerine

katılımın

refah

eleştirisini

yapan

kişiliği

fakat zindelik düzeyini yükselten yoğun egzersiz ve programların,
olumlu yönde etkileri olabileceğini

Benlik

özelliklerinden

kavramı

etkilenmemiş

hariç,

genel

görünmektedir.

kişilik

söylerler. (Gıll, D.L.1986:

Strobe ve Stroebe (1998), özellikle dayanıklılığın
pozitif yönde gelişeceğini

bağlı bedensel

değişikliklerle,

belirtmişlerdir.

geliştirildiği

ruhsal durum,

kuvvetteki

artıştan

değişikliklerin,
benlik

s.37-103)

zindelik antrenmanlarında

Fakat bazı çalışmaların

bu değişimin

yani kişinin kendi dış görünüm ve gücünden duyduğu

yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. (İkizler.H.C.

Doğan, Çorapçıoğlu

fiziksel

etkilemiş

önce ve düşük benlik saygısına sahip katılımcıların

saygısını, olumlu yönde etkileyebileceğini

duygu-durumun

hiçbiri,

pek

kabul etmişlerdir.

Bazı bulgular, artan kuvvet ve beden imgesindeki

özellikle de zindelik programlarından

memnuniyetle

ve psikolojik

Bu araştırmanın

benlik kavramı ve genel zihin sağlığına

harekete

ortaya

1995: s.81)

yapan kurum zindelik, koşu, tae-kwan-do,

yapmıştır.

egzersizle

etkisini

benlik saygısı, vücut imgesi

kızlar için ise negatif anlamlı bir ilişki olduğunu

Folkins

Folkins,

araştırmacılar;

saygısına

dolaylı yoldan bir ilişki olabileceğini

gibi pek çok dalda araştırmalar

ilişki olduğunu,

ve benlik

da vardır. (Aine.D.Leister.D.

Ve bunu destekleyen

Williason

memnuniyeti

çerçevesinde

arasında

araştırmalar

(1992),

imgesi

araştırmalar

ve egzersiz

bunu desteklemeyen

beden

ve Çelik (1994), üniversite

2002: s.20-30-31)

öğrencilerinin

aktif sosyal etkinliklere

katılma oranları ve benlik saygısı düzeyleri belirlediği araştırmasında,

spor yapan ve yapmayan

öğrencilerin

spor yapan öğrencilerde

beden imgeleri

arasında

beden imgesi değerlendirmesinin

fark olup olmadığı

konusunda

daha olumlu olduğu sonucuna
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varmıştır.

Sosyal etkinliklere

katılma

derecesi

ise yüksek sosyo-ekonornik

daha yüksek bulunmuştur.

Günümüzde
tasavvurunun

düzeydekiler

ve benlik saygısı yüksek olanlarda

Çorapçıoğlu.

A.Çelik.G.

(Doğan.O.Doğan.S.

birçok

araştırma

düzenli

olumlu yönde değiştiği

spor faaliyetlerine

sonucunu

vermiştir.

1994: s.33-37)

katılanlarda,

sadece

benlik

Burada genel benlik tasavvurundan

çok fiziksel benlik algılaması daha fazla etkilenmektedir.

Alferman

ve arkadaşlarının

(1993), sporun benlik algısına etkisinin

incelendiği

ve iki

grup üzerinde yürütülen bir çalışmada, birinci grupta yer alanlara altı ay süreyle haftada bir belli
bir antrenman

programı

Çalışmalara

uygulanmıştır.

başlamadan

önce

her

İkinci gruptakilerin
iki grubun

da genel

Başlangıçta

iki grup arasında fark tespit edilmemiştir.

ay boyunca

düzenli

algılamalarında

spor programını

diğerlerine

derecede

benlik

algılamaları

olmamıştır.
ölçülmüştür.

Altı ay sonra testler tekrarlandığında;

takip eden kişilerin,

göre önemli

ise böyle bir faaliyeti

özellikle kendi bedenlerine

artış tespit edilmistir.

(İkizler,

altı

yönelik

H.C. 2002:

s.20-30-31)

Bandura'nın

1970'li

yılların

sonlarına

doğru ileri sürdüğü

"algılanan yeterlik", bir

kişinin belli bir işi uygulaması, başarı ile bir görevi tamamlaması ile ilgilerine, yeteneklerine ait
algıları ve inançlarıdır, "kendine yeterlik" ise bir kişinin belirli bir hedefe ulaşmak için gerekli
olan davranışı kendi başına başarıyla yürütebileceğine duyduğu inanç olarak tanımlanmıştır.
(Boyce, B.A.Bingham, S.1995: s.73)
Kişilik ile sportif eylemler aı;.asındakiilişkiyi ele alan bir araştırmada O. Neumann, genç
performans sporcuları ile sporcu olmayanları karşılaştırdığında spor yapanların yapmayanlara göre
daha canlı, daha çalışkan, ilişki kurmaya sürekli hazır, sebatlı, zor koşullarda ortama uymalarının
daha iyi olduğunu belirlemiştir.

İngiltere'de milli takım düzeyinde 57 tenisçi üzerinde yapılan bir çalışmada, tenisçilerin
spor yapmayanlara göre dışa dönük kimseler olduğu, ancak bunların içinde en başarılıların içe
dönük özellikler taşıdığı anlaşılmıştır. (Tiryaki, Ş. 2000: s. 109)
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Tiryaki ve arkadaşları

(1991) yaptıkları bir araştırmada

göre daha dışa dönük ve duygusal

da spor yapanların yapmayanlara

olarak dengeli oldukları belirtmişlerdirtir.

(Tiryaki.Ş.

2000:

s. l 09)
Yegül (1999),

liseli erkek sporcular

benlik

algısı puanları

sporcu

olmayanlar

puanlamasına
yeterlilik

arasındaki

arasında

ilişkileri

Rosenberg

göre istatistiksel

ve global benlik

ile sporcu olmayanlar
araştırdığı

Benlik

arasında

çalışmasında;

Saygısı

sporcu

Ölçegi'nin

benlik

olarak anlamlı bir fark bulamamıştır.

saygısı puanlarında

sporcular

benlik saygısı ile
olan bireyler
saygısı

alt ölçeği

Fakat sporcuların

lehine anlamlı

ile

atletik

farklar bulunmuştur.

Bunun nedeni için ise sporcu bireyin devamlı sporla iç içe olması, yaptığı spordan zevk alması
ve kendini
başarılarla

bir sporcu

olarak

yeterli algılaması

atletik yeterlik

gelen tatmin duygusu da olumlu düşünceler

algılamalarına

sebep olabileceği

Aşçı, Gökmen,
benlik

kavramlarını

arasında

atletik yeterlilik,

anlamlı farklılıkların

artırmıştır.

sporcuların

Sportif

kendilerini

yeterli

belirtilmiştir.

Tiryaki

liselinin

yaratarak

puanlarını

ve Öner (1993),
karşılaştırmış

174 erkek sporcu

ve liseli

sosyal kabul ve fiziksel

olduğunu göstermiştir.

erkek

görünüm

ve 174 sporcu olmayan

sporcularla

sporcu

puanlarında

olmayanlar

istatistiksel

olarak

(Aşçı, F. H. Gökmen, H. Tiryaki, G. Öner. U. 1993:

s.34-43)

Schumaker,
öğrencileri

Smoll

üzerinde

ve Wood

araştırmışlar

davranış alt ölçeklerinde

sporcu olmayanlara

Kamal ve arkadaşlarının

sporcuların

ilgili yaptıkları

sporcu olmayanlara

spora katılımın

ve sporcuların

(Aşçı.F.H.Gökmen.H.Tiryaki.G.Ön~r.U.

nitel bileşenlerle

(1986),

fiziksel

benlik

kavramına

ben, ahlak-etik

etkisini

ben, kişisel

göre daha yüksek skorlar aldıklarını

lise
ben,

bulmuşlardır.

1993: s.34-43)

( 1995), sporcular ile sporcu olmayanların
çalışmada,

genel benlik saygısı

benlik saygılarındaki

skorları

karşılaştırılmış

ve

göre belirgin derecede yüksek benlik saygısına sahip oldukları

gözlenmiştir.

2.4.Kişilik

Gelişimi,

Kişiliği, bir bireyi diğerlerinden ayıran biyolojik, psikolojik ve

toplumsal niteliklerinin dinamik bir bütünü olarak tanımlamak mümkündür benliği ise, kişiliğin
öznel yanı, bir insanı kendini algılayış biçimi olarak tanımlaya biliriz benlik, ben neyim? ne gibi
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ÖN SÖZ
Sportif aktivitelerin fiziksel boyutuyla değerlendirmesinin yanısıra, psikolojik ve
zihinsel unsurlarının da; özellikle Adolesan dönemi bireylerin gelişimlerine ilişkin
derinlemesine incelenmesi ve bu etkilerin onların oluşturacakları bütünselliğe hangi anlamda
katkıda bulunacağının araştırılması çok önemli bir konuyu teşkil etmektedir.

Şüphesizki ergenlerin gelişimlerine ilişkin kümülatif ve kollektif bir bütünlüğün
birarada bulunduğu, bugün artık tüm çevrelerce kabul edilmiş bir gerçektir. Bu bütünselliğin
içerisinde hangi unsurların yeterli derecede bulunacağı elbetteki eğitimcilerin en çok üzerinde
durduğu konudur. Bu bağlamda eğitimcilerin kendi uzmanlıkları dışında ihtiyaç duyacakları
alanlarda ne kadar bilgi sahibi oldukları anlam ifade etmektedir. Bu çalışmada Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Ergenlerin gelişimlerinde sportif
aktivite ve beden eğitiminin ne ölçüde etken olduğunun farkındalığı üzerinde durulmuştur.

Çalışmamın sonlandırılmasında emeği geçen saygı değer hocam sn. Doç. Dr.Hasan
SELÇUK'a yardımlarından ötürü saygı ve minnetlerimi sunarım.
Bu çalışmanın başlangıcından, sonuna kadar beni çeşitli araştırmalara yönlendiren,
hoş görüsü ve ciddiyetiyle bana destek veren, sevgili hocam sn. Dr. Zafer BEKİROGULLARl
en içten teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine yaptığım "Kendini
Değerlendirme Envanter" ölçeğinin kullanımı için yaptığı yardım severlikten dolayı sayın
Doç.Dr. Yeliz KIRALP hanım efepdiye şükranlarımı sunarım.

Çalışmalarım esnasında en içten duygularıyla katkıda bulunan Yakın Doğu
Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlığı Bölümü öğrencilerine de teşekkürlerimi
sunarım.

ÖZET

Ergenlik dönemine çocukluk çağının farklı algılayış, anlamlandırış ve nicelik olarak
daha somut bir dünyadan gelen birey fiziksel, zihinsel ve duyuşsal olarak başka bir kimlik ve
abuğa bürünmenin arefesindedir. Önceki algılama ve farkındalık duygularının yerini, hem iç

hem de dış faktörlerin hasebiyle bambaşka anlamlar alma ve yapılandırma zamanıdır.

İçinde bulunulan zamanın koşulları ve anlamları sürekli dinamik bir seyir izlemekte ve
ergen bu değişimlere ayak uydurmak için çaba sarf etmektedir. Önceleri daha durağan bir
seyir izleyen hayat, şimdilerde ergen için algı eşiğini zorlayan bir uyarı bombardımanına
tabidir. Ergenin sonraki evrelere benlik tasarımını tamamlamış, kendine güvenen ve seven,
olay ve olguları çok açılı değerlendirme kapasitesine ulaşmış, bulunduğu yerle varmak
istediği yerin kestirimine yetkin, kendini tanıyan, eksik ve yeterli yanlarını kabul eden,
potansiyelini ve gizil kapasitesini gerçekleştirme konusuna anlam kazandırıp, çaba
harcayabilen, sağlam karakterli bir birey olma yolunda emin adımlarla ulaşabilmesi şüphesiz
ki tek başına yapabileceği bir durum değildir. Bu bağlamda ergenin içinde yaşamış olduğu
aile, sosyal çevre, arkadaşlık eğilimleri ve en önemlisi de eğitim ortamlarının bireyin
ihtiyacını karşılamaya yönelik bir şekilde yapılandırılması önem arz eder. Bu ortamları
oluşturan birimlerin de kendi aralarındaki uyum, bilgi düzeyi ve gence bu olguları doğru
oranda aktarabilme yetkinliği de elbette ki bu araştırmanın özellikle üzerinde durduğu konu
başlıklarından biridir.

Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada KKTC'nin
Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin,
••

"Beden Eğitimi ve Sportif Aktivite"lerin ergenlerin gelişimlerine olan etkileriyle ilgili bilgi
düzeylerini anlamlandırmak için yapılmıştır. P.D.R. adaylarının ergenlerin fiziksel
gelişimleriyle ilgili bilgilerinin olduğu; fakat bu bilgilerin psikolojik ortamla nasıl
birleştirilmesi gerektiğiyle ilgili bazı sıkıntıların ve Beden Eğitimi ve Spor Uzmanlarıyla daha
koordinatif bir yapı geliştirmelerinin, ergenlerin geniş açılı gelişimleri açısından gerekliliği
vurgulanmıştır.

ABSTRACT

İn the puberty period, the individual is at the eve transfering from a more concrete
qualıty with different perception and explanation of chıldhood to a different identity of
physical, spritual and sensorial body. Because of both internal and external factors it is time
for privious perceptions and awareness to be replaced by a different perceptions and
structures.

The circimstances and dinamics of the period are continuesly changing and the
adolescent is struggling to cope with these changes. The live which was previously stedy, has
become a perception bombardment fort he adolescent now. It is impossible fort he adolescent
to shape his or her identity, to trust and love him or herself, to evaluate events with all the
possibilities, to find the shortcuts, to accept him or her' s deficiencies and coppetence, to try to
understand and activate his or hers potential and secret capasity, and to bacame strong
charectered invividual by him or herself alone. In this context, family, social enviroment,
friends and education have to be adjusted fort he adolescen's needs. One of the subjects of
this matter is the capasity to transfer all these aspects to the adolescence correctly with
coordination.

The qualitative research tecnique is used in this study. The research is done to
determine the explanation of the Near East Universty Psychology Department students of the
effects of Physical Education and Sports Activities in adolecent's development of the
adolecences but there was a need fort he students to create a more coordinated structure with
the physical education and sports experts to overcome the diffuculties.
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BÖLÜM I
Bu bölümde giriş, problem durumu, araştırmanın alt problemleri, araştırmanın amacı
ve önemi, araştırmanın sınırlılıkları, kavram ve tanımlar, kısaltmalara yer verilmiştir.

1.GİRİŞ,
Gelişim psikolojisinde çocukluk ve erinlik kavramı, doğumdan cinsel olgunluğa kadar
geçen bir süreç olarak tanımlanır. Çocukluk süreci, 18.yüzyıldan itibaren yaşamın farklı ve özel
bir bölümü olarak algılanmaya başlanmıştır. 19.yüzyılda eğitimciler ve ahlakçılar çocuklara
kendilerini ifade etme olanağı verilirse sağlıklı büyüme göstereceklerini, davranışlarında sosyal
sorumluluk taşıyabileceklerini ileri sürerek, çocuk gelişimi ve davranışlarının yönlendirilmesi
gerektiğini savundular. Günümüze kadar süregelen gelişmeler, çocuk ve ergenlere özgün bir
dünya yaratmıştır.

Anne-baba ve eğitimciler,

ilk ve ortaçağın aksine daha "empatik"

olmuşlardır. Çocukların duygusallaştırılması olarak nitelenebilecek bu eğilim, 20. yüzyılı gerçek
bir çocuk çağı yapmıştır. (Muratlı, S. 2003: s.l)

"Çocukluk Döneminde Spor" kavramı da yine bu yüzyılda oluşmuştur. İkinci dünya
savaşı sonrası seçkinci spor anlayışı, çocukların bir kısmını performansa yönelik yarışma sporu
içerisine çekmiştir. Seçkinci spor anlayışı bugün de etkisini sürdürmektedir. Bu anlayışın
cazibesine kapılan öğretmen, antrenör ile ana-babalar çoğu zaman çocuğa kapasitelerinin
üzerinde

yüklenmeler

uygulayarak

kendilerine

prestij

sağlama yollarını

seçmektedirler.

Yeteneklerin karşılaştırıldığı, çocukların ne olursa olsun başarılı olmalarının beklendiği bu tarz,
bazı çevrelerce eleştirildi. (Muratlı, S. 2003: s.2)

.
Ergenliğin başlama yaşı, ortalama olarak kızlarda 12-13, erkeklerde 14-15 dir. Buna
karşın ergenlik yaşı 3-4 yaşlarından başlayarak 18-19 yaş yaş aralığının herhangi bir yerinde de
ortaya çıkabilmektedir. (Ataman, A. 2004: s.162-163-164)

Cinsel olgunluğa erişme yaşı, kızlar ve erkeklerde bireysel ayrımlara, kalıtım, genel
sağlık, gelişim süreci, bilişsel yetenekler, çeşitli coğrafi, sosyo-ekonomik ve kültürel etmenlere
bağlı olarak değişebilmektedir. Olgunlaşma hızına etki eden değişkenler olarak beden yapısı,
kalıtım, beslenme, iç salgı bezlerinin çalışması gibi etmenler gösterilmektedir. Mezoform beden
yapısında olanlar genel olarak normal bir olgunlaşma süreci gösterirken, endomorflar erken,
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ektomorflar geç olgunlaşma özelliği göstermektedirler. Erken ve geç olgunlaşmanın ise, ergenin
psikolojik yapısında önemli belirtilere, belirleyici etkilere neden olduğu saptanmıştır. Örneğin
erken ya da çabuk olgunlaşanlarda uyumsuzluk, dengesizlik, şaşkınlık gibi özelliklerin daha
baskın olduğu, yavaş ya da geç büyüyenlerde ise, bu tip davranışların daha az olduğu
gözlemlenmiştir. Üstelik erken ya da geç ergenliğe girme olayı, ergenin benlik ya da toplumsal
gelişimini de olumlu olumsuz olarak etkileyebilmektedir. (Ataman, A. 2004: s.l 62-163-164)

Erkek idrarında, meni ve androgen (kortikotrop) hormonunun bulunması, buna karşılık
creatin hormonunun çekilmesi önemli bir ergenlik dönemi özelliği, bir çeşit başlangıç belirtisi
ya da ölçütü olarak kabul edilir. Çünkü creatin hormonu çocuk idrarında bulunur ve ergenlik
öncesinde ergenliğin oluşumunu engeller. İdrarda kaybolduğu zamanda ergenlik başlamış
demektir.

Erkeklerdeki

androgen

hormonuna

karşılık,

kızlarda

ortaya

çıkan

estrogen

(gonadotrop) hormonu, gene önemli bir ergenlik ölçütü olarak kabul edilir. Bu hormonlar
beyindeki hipofiz (pitüiter) bezinin salgıları sonucu ortaya çıkarlar. (Ataman, A. 2004: s.162163-164)

Ergenlik ölçütlerinden 3.sü olan, roentgen incelemeleri, el, diz ve kemikler üzerinde
yapılır. Uygulaması zor olduğundan da, kullanışlı değillerdir.(Ataman, A. 2004: s.162-163-164)

Beyindeki Hipofiz bezinin salgıladığı Androjen ve Ostrojen hormonları aslında, ergenlik
döneminin 5-2 yıl öncesinde başlar ve süreç içerisinde salgılarını artırırlar. Ergenlik yaşı içinde
Hipofiz bezinin salgıları, cinsel bezleri, yani gonadları (testis ve overium) etkiler ve salgılarını
salgılamalarına yardımcı olur. İşte bu hormonal değişim sürecidir ki, çeşitli fiziksel değişimleri,
ek cinsiyet özelliklerini, ve tipik ergen davranışlarını ortaya koyar. Hipofiz bezinin endokrin
sisteminin diğer bezleri üzerinde denetleyici etkisi vardır ve özellikle de gonadların (testis ve
overium) salgılarının düzenlenmesinde
edilen

önemli rol oynar. Gelişim hormonu olarak ta kabul

Hipofiz bezinin dengesiz çalışması dolayısıyla gonadların salgılarındaki yetersizlikler,

ergenin fiziksel yapısında çok çeşitli dengesiz değişimlere, bozulmalara, gerilemelere yol açar;
buna bağlı olarak geç ergenlik süreci ortaya çıkar. Az çalışması, ergenliğin gecikmesine, çok
çalışması erken ergenliğin oluşmasına, ek cinsiyet özelliklerinde gerilemelere, dolayısıyla da
kişide cinsel kimliğin dengesiz ya da yetersiz gelişmesine neden olur. Hipofiz bezinin "ön lob"
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salgısının az çalışması cücelik; çok çalışmasıda azmanlık (akromegali) gibi bedensel kusurlu
bireylerin gelişmesine yol açar. Ayrıca, iç salgı ve kalıtsal etkenlerin yanında, beslenme ve
sağlık koşullarının yetersizlikleri, duygusal zorlanmalar ve dengesizlikler bir böbrek üstü salgısı
olan adrenalin salgısının artmasına da neden olarak, büyüme hormonlarını olumsuz yönde
etkiyebilir ve gelişimi yavaşlatabilir. (Ataman, A. 2004: s. 162-163-164)

Son yılllarda fiziksel aktivite ve organize sporlara katılımın teşvik edilmesi, özellikle
sanayileşmiş toplumlarda egzersiz yapan çocuk ve genç sayısını giderek artırmaktadır. Ancak
bu sayı istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır.

Çünkü ailelerin ve çevredekilerin yanlış

yönlendirmesiyle çok sayıda çocuk ve ergen, sedanter bir yaşam tarzını benimsemektedir. Masa,
bilgisayar ve televizyon başında geçen saatlerin artması çocuk ve gençlerde inaktiviteye ve buna
bağlı olarak obezite, psiko-sosyal bozukluklar gibi sorunlara neden olmaktadır.

Adolesan dönem, önemli psiko-sosyal ve fiziksel değişikliklerin görüldüğü ve genellikle
yaşamın ikinci dekadını içine alan bir dönemdir. Bu dönemde yapılan egzersiz ve fiziksel
aktivite ve spor yapma alışkanlığının kazanılması daha ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek bedensel
bozuklukları önlemek, sağlıklı ve zinde olmak bakımından çok etkili olmaktadır. Erken
çocukluk döneminde var olan spontan hareketliliğin okul çağında organize sporlar ve düzenli
egzersizler

şekline

dönüştürülebilmesi,

erişkin

dönemde

fiziksel

aktivite alışkanlığının

yerleşmesine katkıda bulunmaktadır. Adolesan dönemdeki fiziksel aktivitenin bu yıllardaki
sağlık durumunu etkilemesinin yanı sıra, erişkin dönemdeki sağlık durumunuda etkilediği
belirtilmektedir. Bundan dolayı, fiziksel aktivite adolesan dönemi açısından özel bir önem arz
eder. (Kozanoğlu, M. E. 2005: s.294-295-296)

Fiziksel egzersizlere dolaşım sisteminin uyumu; yaş, cins ve kondisyon gibi çeşitli
nedenlere bağlıdır. Egzersizle artan metabolik gereksinimler ise kalp atım sayısı, hacmi ve kan
akımının artışı ile mümkündür. (Noyan, A. 1989: s.821)

Bugün dünya üzerinde, koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon, ölüm ve sakatlıkların en
önemli sebeplerindendir. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranları sağlıklı yaşam programlarının
kuvvetlendirilmesi,

kontrol edilmesi ile düşürülmeye çalışılmaktadır.
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Son yıllarda, sağlık

yönünden
düşüş

sporun öneminin anlaşılmaya

gösterdiği

İnsanlar

görülmüştür.

çalışılmasıyla

Bugün

sadece

bu hastalıklara

bir kaç iş türü fiziksel

genelde araçlarla yol almakta, boş zamanlarında

ve bowling
Sonuçlara

gibi sporların

yararları

göre, düşük tempolu

göstermektedir.
azalmasına

vardır;

aktivitelerin

bağlı ölümlerin önemli bir

ise televizyon

fakat düzenli

kapasiteye

seyretmektedirler.

bir aktivite

kadar

bile kısa ve uzun dönemde

Bunlar şayet günlük olarak yapılırsa

kalp hastalığı

dayalıdır.
Golf

etkili değildir.

faydaları

ve hipertansiyon

olduğunu
riskinin

yardımcı olur.

Bugün birçok insan yüzme, tempolu

yürüyüş,

koşma ya da ip atlamanın

yararlarını

keşfettiler.

Aerobik egzersizler en az 30 dk. ve haftada 3-4 kez yapılırsa kalp ve akciğerlerimize

kondisyon

sağlarlar.

Tespit edilen diğer faydaları
edebilme

ise, kendini

iyi hissetme,

daha fazla enerji, stresle baş

gücü, fiziksel görünüm, geç yorulma, endişe ve depresyona

yarar, vücut kompozisyonuna

direnç, sosyal ve kültürel

direnç katar, kas gücü artar, fiziksel kapasite

artar, daha verimli

olmaya yarar, kalp ve akciğerler daha iyi çalışır.

Kondisyonlu

bir kişinin

kalbinin

inaktif bir kişinin kalbinin pompalaması
kalple kıyaslandığında

yapmaktadır.

Doğru ve sistemli yapılan-bir

vasküler

enerji

oluşum

(kalp-damar)

artırılır. Yorgunluğa

için 75-80 kez atması gerekmektedir.

kan miktarını
Kondisyonlu

bir

bir kalp ortalama 36000 kere fazla, bir diğer deyişle bir yılda 13 milyon

kere daha fazla pompalama

Antrenman

1 dk. da, 45-50 atımla pompaladığı

sistemi

(Solak, H.İ.T. Görmüş, N. 2003: s.46)

antrenman

üzerinde

sistemi antrenman
karşı direnç artar.

ile tüm performans

olumlu

ile gelişerek

etkilerde
sporcunun

öğeleri geliştirilebilinir.

bulunur.

Bu şekilde

kardiyo

aerobik gücü (oksijenli-güç)

Nöro-müsküler (sinir-kas) ileti antrenmanla iyileştirilir.

Kuvvet artırımı sağlanır. Koordinasyon, esneklik gelişir. Hareketlilik ve beceri gibi özellikler,
iyileştirilir. Ayrıca sporcunun, teknik, taktik, zihinsel ve psikolojik özellikleri de gelişir. Özet
olarak antrenman ile sporcuların enerji oluşum sistemleri, kuvvetleri ve motorik özellikleri
geliştirilebilir.
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1.1.Problem Durumu: Düzenli olarak uygulanan beden eğitimi ve sportif karakterli
aktivitelerin, gelişmekte olan adölesan dönemi bireylerde psiko-motor, bilişsel ve duyuşsal
bakımlardan, antropometrik (vücut yapısı) ve davranışsa! boyutlarına olan olumlu ve olumsuz
etkileri, gelişimin safhaları esnasında oluşan durumlar, sosyal açıdan bireylerin kendilerini
gerçekleştirmeleri ve kendilerine güven duymasıyla ilgili olguları kapsar.

Bu açılardan bakıldığında, ergenlik döneminde bireylerin hareket ihtiyacını sportif
bağlamda karşılayacak aktivite ve egzersizlerin analiz edilip endojen (kalıtım faktörleri) ve
egzojen (çevresel faktörler) durumlarıda göz önünde tutulacak şekilde sunumunu ihtiva eder.

Gelişme döneminin en önemli özelliği açıklıkla gözlenip, ölçülebilen ve hissedilen
değişim sürecinin devam etmesi anlamına gelir. Yetişkin dünyasıyla

en yakın iletişim

aşamasındaki ergenler, bu basamağa sağlıklı bir şekilde geçiş gerçekleştirirken gerek psikolojik
açıdan gerekse fizyolojik ve morfolojik olarak bu olguyu ne seviyede yaşayacakları önem arz
eder. Bu gelişim varsayımlarını ve akıl yürütmeyi kapsar. Rehber Öğretmenlerin ilgili süreç
bağlamında doğruyu biliyor ve doğruya yönlendiriliyor olması anlam ifade eder.
1.2.Araştırmanın
gelişimlerine
düzeylerinin

Alt Problemleri,

olan

etkilerinin

araştırılması

Fiziksel aktivite ve sportif faaliyetlerin

Rehberlik

bağlamında

Psikolojik

Danışmanlık

yapılan bu araştırmanın

ergenlerin

Öğrencilerinin

alt problemleri

bilgi
aşağıda

belirtilmiştir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerine göre:
I.Ergenlerin

zihinsel, fiziksel, duyuşsal ve bilişsel faaliyetleri sportif aktiviteyle olumlu
••

etkilenirmi?
2.Ergenler hangi türde sportif aktiviteleri yapmalıdırlar?
3.Ergenlerin

gelişimlerinde

çevresel

(egzojen) faktörler mi, yoksa kalıtımsal

(endojen)

faktörlermi etkilidir?
4.Ergenler sportif aktivite ile benlik saygısı kazanırlarmı?
5.Rehberlik

Psikolojik

Danışmanlık

ve Beden Eğitimi

Öğretmenlerinin

koordinasyonu

ergenlerin gelişimlerini hangi boyutlarda etkiler? Bu birliktelik nasıl yapılmalıdır?
6.Rehberlik Psikolojik Danışmanlık adaylarının ergenlerin gelişimlerinde sportif aktivite ve
Beden Eğitimi faaliyetlerinin etkilerine ilişkin bilgi düzeyleri hangi boyuttadır?
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1.3. Araştırmanın

Amacı

Ergenlik dönemi gerek fizyolojik, gerek psikolojik

ve Önemi,

gerekse bilişsel anlamda çocukluk döneminin sona erip gençliğe adım atışın yaşandığı, nicelik
ve nitelik bakımından birçok değişikliğin çok yoğun olarak algılandığı bir evredir. Bu evrenin
fizyolojik, morfolojik, zihinsel, psiko-sosyal, kültürel ve bireyin iç dünyasını ilgilendiren çok
bilinmeyenli kümülatif yanları söz konusudur. Ergen bu dönemde ne geçmişindeki çocuksu
hayatı tekrarlayabilecek

ne de tamamen bir yetişkin olacabilecek durumdadır. Ara bölgede

kalmış ve kendindeki değişimlere anlam verme edimi üzerine yoğunlaşmıştır. Fizyolojik olarak
çok hızlı nitelik farklılıklarına psikolojik olarak uyum sağlamakta zorluklar yaşamaktadır.
Ergenlerin bu dönem içerisinde oluşturmaya muktedir olacakları benlik gelişimi, ego tasarımı,
ideal olana ulaşma çabası ile sonuçlanabileceği

gibi bu parametrelerin

negatif olarak

yapılandırılmasıda olasıdır.

Bu bağlamda eğitim ergenin her türlü gelişiminde çok önemli bir yer teşkil etmektedir.
Aile, sosyal çevre, arkadaşlar, okul yaşantıları ve öğretmen ilişkileri ergenin farkındalık
kapasitesini olumlu ya da olumsuz olarak algılamasına neden olabilir. Birçok kuramcıya göre
aşamalar halinde gerçekleşen ve her aşamasının birbirine bağımlı ve bağımsız dönemeçlerinde
ergen yeni bir yapılandırmanın eşiğindedir. Bu yapılandırma ergenin ne olduğu ve ne olacağı
arasındaki mesafenin nasıl ölçüldüğüne ilişkin görüşlerini ihtiva eder. Bu dönemde ergen birçok
açıdan olmak istediği kişi ile özdeşim kurmaya, kendince iç dünyasında haz duyumsamasına
neden olan uyaranlara öykünmesine

sebep olur. Bağımsızlık ve egosentrik tavırlar had

safhadadır. Bu duygularla baş edebilme çabası içerisinde olan genç önündeki zorlu etaplardan
hızla geçmekle yükümlüdür.

Araştırmamızın amacı çocukluktan ergenliğe geçişin bu şekilde tepkimeli olduğu bu
zaman zarfında, gencin olasılıkları içerisindeki en mükemmel kendisini oluşturabilmesindeki
farklı yaklaşımları

incelemektir.

Ergenlik dönemindeki

psikolojik getirilerin

"Rehberlik

Psikolojik Danışmanlığı Uzman"ları tarafından irdelenirken; fizyolojik değişim ve gelişimlerin
"Beden Eğitimi ve Spor Bilimci"ler tarafından araştırıldığı da göz önünde bulundurulursa, bu iki
uzmanlık alanının birbrileriyle oluşturacakları koordinatif yapının ergenlerin varlıkları ve
gelişimleri açısından önemi çok büyüktür.
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1.4.Araştırmanın
-Araştırma

Sınırlılıkları,

YakınDoğu

öğrencileriyle

Üniversitesi

Rehberlik

Psikolojik

Danışmanlığı

3.

ve

4.

sınıf

sınırlıdır.

-2008-2009 bilgi ve araştırmalrıyla

sınırlıdır.

LS.Kavram ve Tanımlar,
Motiv (Güdü): Bireyin bilinçli veya yönlendirilmiş

davranışlarının

dayanağı olan güç, hedefe

yönelik olarak tatmin edilmeye çalışılan uyarılmış bir ihtiyaçtır.
Normatif

(Normative)

Gelişim:

Kimi psikologlar

bütün çocuklarda

var olan ortak yönler

anlamına gelir.
(homosapien):

İnsan

Erinlik dönemi :Adolescence
Erinlik: Puberty
(Prebescent):

Ek cinsiyet özelliklerinin

olgunlaşmadığı
(Pubescent):

gelişmeye başlamasına

karşılık, üreme işlevinin henüz

dönemdir.
Üreme

işlevinin

başladığı

ve ek cinsiyet

özelliklerinin

gelişmesinin

sürdüğü

dönemdir.
(Pospubescent):

Ek cinsiyet

özellikleriyle,

cinsiyet

organlarının

işlevlerinin

tam gelişmiş

olduğu dönemdir.
(Akselerasyon):

Bir bireyin bedensel gelişme dönemlerinin

hızlanmış

bir şekilde birbirini takip

etmesi anlamına gelir. Bu durum kemik ya da iskelet yaşı, normal gelişimin bir ya da daha fazla
yıl içerisinde bulunması halini ifade eder.
Gecikme

(Retardasyon):

durumunu
Biliş

Cinsel olgunlaşma

ve tüm gelişim temposunun

geride kalmış olması

ifade eder. Bu durumda is.•kelet yaşı bir yıldan fazla bir süre geri kalmıştır.

(Cognitive):

değiştereceğimizi

Bilgiyi

nasıl

organize

belirler. Biliş, duyarlılık,

edeceğimizi,

düzenleyeceğimizi,

algı, imgeleme,

biçimi

akılda tutma, anımsama,

nasıl

problem

çözme, anlam çıkarma ve düşünme gibi öğeleri içerir.
Akıcı Zeka:

Her yöne doğru hareket edebilir. Kısa süreli bellek, soyut düşünce, işlem hızı gibi

temel zihinsel yetenekleri

içeren bu zeka türünde kişi sözcük,

sayı, bilmece

gibi konularda

yaratıcıdır.
Birikimli
oluşmuştur.

Zeka:

Eğitimle

ve deneyimle

gelen

olgu,

bilgi,

öğrenme

stratejisi

birikimiyle

Uzun süreli bellek, sözcük dağarcığı genişliği bu zeka türünün özellikleridir.

7

Diyalektik

Düşünme: Felsefi bir kavram olarak diyalektik

sözcüğü her düşüncenin,

her

doğrunun karşıtını da içerdiği ilkesine dayanmaktadır. Her fikir ya da tez, karşı fikri ya da anti
tezi de içerir. Diyalektik düşünce, bir fikrin iki kutpunuda aynı anda düşünmeyi ve sonra bunları
bir bileşim içinde birleştirmeyi, böylece özgün düşünce ile onun karşıtını bütünleştirmeyi sağlar.
İnductive Reasonong: Tümevarımcı usavurma.
Deductive Reasoning: Tümden gelimci usavurma.
Relativistik Düşünme: Her türlü bilginin göreli ve mutlak-dışı olduğuna dayanır.
(İdiographik) İdiyografik gelişim: Çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar.
Algı: Bireyin beş duyu organı ile çevreden, derin duyu organları ile vücudundan gelen uyarıcılar
aracılığı ile edindiği izlenimlerin bilinç düzeyine ulaşmasıdır
Tutum: Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya da olaya
karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve
davranışsa! bir tepki, ön eğilimidir
Reaktif Motivasyon: Bir engelle karşılaşıp engellendiği için sorununu kişilik meselesi yaparak
kendisine olan güveni kaybetmemek için başarıyı arar.
Preaktif Motivasyon: Salt kendisi için önemli saydığı hedefleri gerçekleştirmeyi başarı sayar.
1.7.Kısaltmalar,
P.D.R: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
C.R.W:Fiziksel çalışma kapasitesi

.
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BÖLÜM II
Bu bölümde, Gelişim Psikolojisi ile Ergenlik dönemi bireylerin fiziksel, sosyal,
duygusal ve zihinsel gelişimleriyle sportif faaliyetlerin bunların üzerine yaptığı etkilerle ilgili
olarak yapılan çalışmalar yer almıştır.

2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2.1.Gelişim,
Gelişim psikolojisinde çocukluk ve erinlik kavramı, doğumdan cinsel olgunluğa kadar
geçen bir süreç olarak tanımlanır. (Muratlı, S. 2003: s.l)

Gelişim, döllenme anından ölüme kadar süren ve bireyin yaşamı boyunca geçirdiği her
türden değişmeleri ifade eden bir kavramdır. Gelişim, bir organizmada döllenmeden ölüme
kadar olan süreçte ortaya çıkan sistemli ve birbirini izleyen değişmeler olarak tanımlanmaktadır.
Ancak, gelişim ve değişme, tamamıyla eşit kavramlar değillerdir. Her ne kadar gelişimde,
değişim var olmakla birlikte, tüm değişmeler gelişimsel durumlar içermemektedir. Raslantı ile
ya da gelişigüzel

oluşmuş

karışık,

değişmeler olarak görülmemektedir.

düzensiz, organize olmamış

değişmeler,

gelişimsel

Değişmeleri, gelişimsel olarak nitelendirebilmek

için,

değişmelerin sistematik, organize ve birbirini izleyen bir özelliğe sahip olması gerekmektedir.

İnsan gelişimlerine ilişkin yapılan çalışmalar, insanların varoluşundaki değişmelerin iki
türünü ortaya koymuştur. Bunlar;
1.Niceliksel Değişme; insan gelişiminde miktardaki, sıklıktaki, büyüklükteki ve süredeki
kolaylıkla ölçülebilen ve gözlenebilen değişmelerdir.
2.Niteliksel Değişme; yaşam boyunca insanların fonksiyonlarındaki

değişmelere

karşılık

fiziksel, bilişsel ce psiko-sosyal

gelişim

gelmektedir.

Gelişimde ortaya çıkan bu değişmeler,
alanlarında gerçekleşmektedir.(Can, G. 2004: s.3)
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Biyo-fizyolojik

gelişmelerin

erinlik öncesi ve erinlik çağlarında
yaşı

anlamına

gelen

Latince

büyük

bir bölümü,

erinliğin

görülür. Erinlik sözcüğü,

"pubertas"

kökünden

ilk aşamalarını

oluşturan,

erkeklik yeteneği ya da erkeklik

gelmektedir. Erinlik öncesi evresi,

gelişmede hızlanma ve ikincil cinsel özelliklerin görülmesiyle kendini belirler. (Yavuzer, H.
1992: s.278)

"Ergen" sözcüğü Batı literatüründe ki "Adolescent"

karşılığı olarak kullanılmıştır.

Latincede büyümek, olgunlaşmak anlamında kullanılan "adolescere" fiilinin kökünden gelmekte
olan bu sözcük, yapısı gereği bir durumu değil, bir süreci belirtmektedir; günümüzde, bireyde
gözlenebilen hızlı ve sürekli bir gelişme evresi olarak da tanımlanabilmektedir.

Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik,
olgunlaşmanın

yer aldığı, çocukluktan

zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve

erişkinliğe

geçiş dönemidir. Ergenin gelişim ve

olgunluğu genellikle devam edegelen bir süreçtir. Gelişim süreci içindeki evrelere ilişkin
görüşlerin çoğunda, farklı evreler arasındaki süreklilik vurgulanmıştır. Başka bir deyişle, her bir
evrenin kendinden önce gelene dayandığı ve ondan çıktığı düşünülmüştür. (Yavuzer, H. 1992:
s.277)
Gençlik Üzerine Görüşü

Otör Adı
Yavuzer.H.

Ergenlik; Erkekler de 13-20, Kızlar da 11-20 yaşları arasındaki dönem olup; Erinlik
öncesi, Erinlik(puberte), ergenlik (adolesence) olmak üzere 3 bölümde incelenebilir.

Ergenlik: 10-13 yaş arası erken ergenlik, 14-16 yaş arası orta ergenlik,
16-19 yaş arası geç ergenlik olmak üzere 3 dönemde incelenir.
Gençlik çağı; UNESCO ya göre 12-24 yaş arasındadır.
Adolesanlar; çocukluk ve erişkinlik arası "teaneger"lardır.( 13-19).

Koptagel. İlal.U.
Aycan.N.
Offer.O
Köknel.Ö.

Gençlik çağı; UNESCO'ya göre 15-25 yaş arası olup; gençlik çağını 10-11
yaşlarından başlatıp, 26-27 yaşlarına kadar çıkaran müellifler vardır. Gençlik çağı
önerinlik (buluğ öncesi) çağı ile başlar. Erinlik (buluğ) erginlik(kemal, rüşt),
önerişkinlik dönemleri ile devam eder.

Gençlik çağı; 12-22 yaş arasıdır.
Adolesan dönemi; 10-20 yaş arasındadır.

Varış, F.
Simmons, J.E.
Simmons,R.C.

Adolesan dönemi; puberte ile (11 yaş üzerinden) başlayıp, geç onlu veya erken yirmi
yllara kadar uzanır.

Council of Adolescent
Development (ABD
Adolesan Gelişim Konseyi)

Yörükoğlu,A.
Scharfman, M.A.
Öztürk, O.
Özuğurlu, K.

Adolesanlar, 10-19 yaş arasındadır.

Ergenlik ve delikanlılık çağı; 11-21 yaş arasındadır.
Gençlik dönemi; 11-21 yaş arasındadır.
Gençlik dönemi: 11-21 yaş arasındaır.
Adolesan dönemi: 12-24 yaş arasındadır.
Tablol. Birçok yazar ve kuruluşun gençliği tanımlaması
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İnsan
ergenliktir.
ergenlik

yaşamında
Bu dönem

en hızlı

gelişmenin

nereden

gelişmenin

doğumu

bazı dönemler

ikinci

ihtiyarlık

gelişim

ile ölümü

arasındaki

dönemidir.

ömür çizgisi

için aynıdır.

Gelişme

birinden

sonra).

içerisinde

farklı özellikler

orta yaşlılık, yaşlılık ve

diğerine

geçişlerde

geçilmesi

gereken

basamaklar

olacağı,

rengi, mizacı veya kişilik özellikleri,

Ergenlik
yapısal

özellikleri

bağlıdır. (Kulaksızoğlu,

başlayarak
evresinin

bir nitelik

değişimi

fizyolojik yapısındaki

demokratik
olan

ise dişil özellikleriyle

ancak

kendini

dönemidir.

ilk basamağına

Özgün

niteliği

yolundaki

ve içinde

nasıl birisi
tepkileri,

yaşadığı

çevre

bir sıçrama ya da bir atılım,

Birey, ergenlik

dönemine

girdiği andan

adımını atmış sayılır. Çünkü birey, erinlik
birlikte, artık "nesli çoğaltmak"

taşıyan

bir

istidat

değişim

olarak

toplumla

yetişkinin,
kendi

uyuşma

ve yeteneklerinin
ve oluşumların

olmaktadır.
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özelliği

bütün haklarına

geleceğini

ya

birlikte erkek cinsiyeti erki!,

özerk, özgün bir birey olma sürecine girmektedir.

bir kişilik

tüm gizil güçlerini,

yapabilme

neredeyse

Endokrin sistem değişiklikleriyle

toplumda ergen, artık gelecekteki

bir üyesidir.

gerektirdiği

özerklik

açısından

önemli yapısal değişimlerle

da üreme işlemini kazanmaktadır.

ergenlik,

aldığı mirasa

duygusal

Bir

A. 2005: s.19)

yetişkin olma sürecinin

kız cinsiyeti

soyundan

dönemi, insan organizması

bir değişim,

kesin yaş

atlanamaz.

basamak teşkil eder. İnsanın bütün yönleriyle

şartlarına

Bu

farklı dönemlerden

önceki gelişme aşaması bir sonrakine

boyu ve kilosu veya zihinsel

açısından,

belirli ve ardışık bir seyir izlenir. Bu gelişme seyri

sırasında

saçının, teninin ve gözünün

biri de

S. 2004: s.20)

yaşa göre bu dönemlerde

Bu evrelerin

sınırları yoktur. Bununla beraber gelişimde

aşamaları

(Bebeklikten

İnsan hayatı genel olarak çocukluk, gençlik yetişkinlik,
ayrılabilir.

dönemlerden

gelişim

bir parçası da ruhsal gelişimdir. (Söylemez,

olarak altı evreye

tüm insanlar

Bu özel

Öncelikle

ve beden yapısına göre, içinde bulunduğu

göstermektedir.

vardır.

kaynaklanmaktadır?
olduğu

önemi tartışılmaz

İnsanoğlu
geçmekte

çok önemli

kaynaklarını

gösterebilir.

ve niteliklerine

hazırlama,

açılımını

Bu yüzden
Bu
sahip

kendi

doğasının

gerçekleştirme,

kısacası

bütünüyle

taşır durumda

Kimi yazarlar, ergenlik dönemini 3 döneme ayırarak incelereler.
1. Ergenlik

öncesi

dönem

(Prebescent):

Ek cinsiyet

karşılık, üreme işlevinin henüz olgunlaşmadığı
2. Ergenlik

dönemi

(Pubescent):

gelişmesinin

sürdüğü dönemdir.

3. Ergenlik

sonrası

dönem

Üreme

özelliklerinin

gelişmeye

başlamasına

dönemdir.
işlevinin

(Pospubescent):

başladığı

Ek cinsiyet

ve ek cinsiyet

özellikleriyle,

özelliklerinin

cinsiyet

organlarının

işlevlerinin tam gelişmiş olduğu dönemdir. (Ataman, A. 2004: s.160-163)

Ergenlik

döneminde

döneminde,

kaslar

oluştururlar.

Ergenlik

yeni doğmuş
sırasında

ağırlık artışı, kas ve kemiklerin

vücudun

toplam. ağırlığının

döneminde

bebeğin

kıkırdakta

%30'unu,

kemikler ağırlaştığı

iskelet yapısı çoğunlukla
kalsiyum

büyümesiyle

gerçekleşir.

olgunlaşma

gibi, hacimcede

kıkırdaktan

sonucu

depolanması

iskelet yapısında 350 kemik vardır. Erişkinlikte

düşer.

ergenlik

çalışmalar

olgusu

kemikleşme

derecesinin

yılları

boyunca

beslenme

olgunlaşmaya

ile yakından

Çocukluk
sonucu

görülür. Erinlik dönemindeki
Kemikleşme

ise %63'ünü

büyürler. Bilindiği

oluşmaktadır.

fosfat ve diğer minerallerin

Çocukluk

dönemi

kemikleşme

ise, bu sayı 206 ya

kadar

ilişkili olduğunu

gibi,

sürer.

Yapılan

ortaya koymuştur.

(Yavuzer, H. 1992: s.281)

2.2.Erken ve Geç Gelişenler,
Erken ve geç gelişim olgusu, ergenlik öncesinde,
Bu dönemde,
seneye

kronolojik

varabilecek

önemli

nedeni, hızlanmalar

yaş ile biyolojik
bireysel

(Akselerasyon)

2.2.1.Hızlanma

(Akselerasyon),

şekilde

takip etmesi

birbirini

yaş (Psikofiziksel

farklılıklar

söz konusu

ya da gecikmelerdir
Bir bireyin

anlamına

ergenlik dönemi sırasında ortaya çıkar.
olgunluk

derecesi)

olabilmektedir.

arasında,

4

Bu farklılıkların

(Retardasyonlar).

bedensel

gelir. Bu durum

gelişme

dönemlerinin

hızlanmış

bir

kemik ya da iskelet yaşı, normal

gelişimin bir ya da daha fazla yıl içerisinde bulunması halini ifade eder.
2.2.2.Gecikme

(Retardasyon),

olması durumunu

Cinsel olgunlaşma

ifade eder. Bu durumda

ve tüm gelişim temposunun

geride kalmış

iskelet yaşı bir yıldan fazla bir süre geri kalmıştır.

(Muratlı, S.1997: s.24-25)
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2.3.Bilişsel Gelişim,
2.3.1.Biliş, Hem bilme işlemi hem de bilme eylemidir. Biliş (Cognitive); bilgiyi nasıl
organize

edeceğimizi,

düzenleyeceğimizi,

biçimi

nasıl değiştereceğimizi

belirler.

Biliş,

duyarlılık, algı, imgeleme, akılda tutma, anımsama, problem çözme, anlam çıkarma ve düşünme
gibi öğeleri içerir. Piaget, "Akıl, ne dünyayı, pasif bir biçimde kabul eder ve kopyalar, ne de
dünyayı görmezden gelir. Akıl, dünyanın kendine özgü detaylarının ötesinde bir zihinsel
kavramsallaştırmaya gider" der. Bu, bilişin kişi ile çevre arasındaki ileri geri, gidip gelen
sürekli bir süreç olduğu anlamına gelmektedir. Biliş hem bir süreç, hem de süreçte oluşan bir
yapıdır. Yani biliş, kişi ile çevresi arasında bağlantı sağlayan düzenleyici bir mekanizmadır. Bu
açıklamalara göre bilişsel süreç pasif değil, aktiftir. Kişi çevreyi etkilediği gibi, çevre de kişiyi
etkiler. Bil işsel yaklaşıma göre, çocuk boş bir organizma değildir. Öğrenme de pasif bir biçimde
boş bir kaseyi doldurma işlemi değildir. (Türküm, S. 2004: s.71)

Biliş terimi içsel gelişim sürecini tanımlamaktadır. Zihin içindeki birçok şeyi kapsayan
geniş bir terimdir. Biliş başlığı altına birçok alan girmektedir. Bunlar; dikkat, algı, bellek, dil
gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, akıl, yaratıcılık, v.b ... Bilişsel gelişimin amacı;
soyut şekilde akıl yürütme, varsayımsal durumlar hakkında mantıksal düşünme, kuralları
karmaşık ve daha yüksek yapıda örgütlemektir. Piaget'e göre "bilişsel gelişim, organizmanın
doğumundan ölümüne kadar farklı basamaklardan geçerek, düzenli olarak niteliksel bir
değişim içine girmesidir".

Yapılan araştırmalar bu dönemdeki gelişmelerin bireyin daha sonraki öğrenme ve
gelişme

alanlarını

büyük

ölçüde .. etkilediğini

göstermektedir.

Bloom

(1964)'te

yaptığı

araştırmalara göre 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmelerin %50'si 4 yaşına, %30'u 8 yaşına,
%20'si ise 17 yaşına kadar oluşmaktadır. Ayrıca çocukların 18 yaşına kadar gösterdikleri
okul başarısının %33'ü 0-6 yaş arasındaki kazanımlarla açıklanabilmektedir. (Yeşilyaprak, B.
2007: s.40)

John Horn, Cattell'in daha önce sözü edilen iki tür zeka anlayışını yeniden ele almıştır.
"Akıcı Zeka", her yöne doğru hareket edebilir. Kısa süreli bellek, soyut düşünce, işlem hızı gibi
temel zihinsel yetenekleri içeren bu zeka türünde kişi sözcük, sayı, bilmece gibi konularda
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yaratcıdır.

"Birikimli

Zeka", ise daha sağlamdır; eğitimle ve deneyimle gelen olgu, bilgi,

öğrenme stratejisi birikimiyle oluşmuştur. Uzun süreli bellek, sözcük dağarcığı genişliği bu zeka
türünün özellikleridir. Önceleri akıcı zekanın temelde genetik, birikimli zekanın ise temel de
öğrenilmiş olduğu kabul edilmiştir. Ancak John Horn, bugün bu doğa kazanım ayrımının
geçersiz olduğunu düşünmektedir. Çünkü birikimli zekanın kazanılması kısmen akıcı zekanın
niteliğinden etkilenmektedir. Örneğin, bir kişinin sözcük dağarcığının gücü, kısmen okuma
hızının ve sözcükler arasında mantıksal çağrışımlar kurma yeteneğinin sonucudur; bu ikiside
akıcı zeka ile ilgilidir. Horn yetişkinlikte akıcı zekanın önemli ölçüde azaldığına inanmaktadır.
Bu düşüş birikimli zekadaki artışla geçiçi olarak gizlenmektedir.

Düşünme hızı, akıcı zekanın önemli bir öğesidir. Standart zeka testlerinin çoğunun tepki
hızına önem verdiğide bilinmektedir. Yetişkin gelişim uzmanları zeka testlerinin bu yönünü
hakça bulmamaktadırlar. Yetişkinler hemen her şeyde gençlerden daha yavaştırlar. 20 yaş ile 60
yaş arasında tepki zamanında ortalama %20'lik bir yavaşlama söz konusudur. Karmaşık
etkinliklerde bu yavaşlama daha da fazladır. Örneğin el yazısı 60 yaşında 30 yaşındakinin iki
katı

zaman

almaktadır.

Ancak

düşünme

hızını

düşünme

kalitesiyle

karıştırmamak

gerekmektedir. Hatta yavaş düşünmenin daha derin ve daha iyi bir düşünme olduğunu ileri
sürenler vardır. Buna karşılık, yavaş düşünmenin etkisiz bir düşünme olduğunu ileri sürenlerde
vardır. Sonuçta zihinsel süreçlerin yavaşlığının düşünmenin kalitesini nasıl etkilediği konusunda
görüş birliğine varılabilmiş değildir. Ancak gelişim psikologlarının çoğu Schaine'nin hedefe
Horn'dan daha fazla ulaştığını düşünmektedir. Yetişkin zekasında en azından orta yıllarda ılımlı
bir artış norm olabilir gözükmektedir.

.
Bu gün bir çok araştırmacı zeka diye bir bütünün varlığından çok, değişik zekaların var
olduğunu kabul etmektedir. Her zihinsel yetenek, eğitim, deneyim gibi değişkenlere bağlı olarak
yaşla birlikte artabilir, azalabilir, sabit kalabilir. Yetişkinin zihinsel yeterliği çok boyutlu ve çok
yönlüdür. İnsanlar yaşlandıkça geliştirmeyi seçtikleri zeka türlerinde ya da becerilerde daha da
uzmanlaşırlar; kullanılmayan yeteneklerde de düşüş görülür. (Onur, B. 2004: s.229- 230- 23 I)
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Sorunu güçleştiren temel nokta bil işsel değişimlerin
olmamasıdır.

Çocukluktaki

yetişkinlikte

ve ergenlikteki

bedensel değişimler kadar açık seçik

bilişsel değişimleri

kolayca saptayabildiğimiz

aynı kolaylığa sahip değiliz. Bu gün araştırmaların

halde

bizi getirdiği noktada iki sonuç

kesin görünmektedir:
-Bazı zihinsel yeti ya da edim ölçümlerinde
-Bazı zihinsel yeti ölçümleri,
göstermekte

ilk ve orta yetişkinlik

çelişkili

edimin hangi yönlerinin

neden düştüğünü

sorgulamak

azalacağı,

karşılık

buna

söylenebilir;

olmadığı,

hatta yaşlılıkta

gerekir. Fizyolojik

deneyime

bağlı

ancak bu basitleştirilmiş

çözmedeki

değişimlerde

deneyimlerinden,

yansırlar.

çelişkiler

Bu düşünme

birbirini

kararlılık

söylenebilir.

mekanizmalara

yetilerin

kararlı

Bu durumda,

düşüş gösterdiğini

ve

bağlı yetilerin yaşla daha fazla

kalacağı

ya da artacağı

kolayca

bir yanıttır. Belki şöyle demek daha uygun olur: Yaşla
vardır; bu değişimler öğrenmedeki,
Orta yetişkinlikteki

karşısındaki

düşünme

duyarlılığından,

süreci toplumsal,

gösterir, yani daha pragmatiktir.

tamamladığı

arttığı ya da kararlı kaldığını, hangisinin

birlikte ortaya çıkan bilişsel değişimler

etkilenir.

boyunca,

ya da artmayı sürdürmektedir.

Bu iki sonucun
zihinsel

yaşla birlikte bir düşüş vardır.

siyasal,

sorun

yetişkinlerin

artan

süreci

diyalektik

ekonomik,

hatırlamadaki,

şemaları

gerçekliklere

kazanmasından
daha fazla tepki

(Onur, B. 2004: s.229-230-231)

Piaget'e göre bilişsel gelişim aşamaları;
Duyu-motor dönem

(0-2 yaş)

İşlem öncesi dönem

(2-7 yaş)

Somut işlemler dönemi

(7-1 lyaş)

Soyut işlemler dönemi

(11 yaş-ve yukarısı) (Bayhan, P,S. Artan, 2005: s.37-41)

Birçok açıdan düşünebilme ergene yeni bir düşünce esnekliği sağlar. Çocuğun eylem
çerçevesinde

sınırlı olmasına karşılık,

ergen zihninde birçok seçeneği

gözden

geçirip

inceleyebilir, kuramlar biçimlendirebilir ve düşsel dünyaları kavrayabilir. Gerçek ya da olası
sosyal sistemlerin çeşitliliği konusuna ilgisinin artması sonucu, genç kendi standartlarına
eleştirel bir tavır takınır, böylece kendisi ve iyesi bulunduğu grubun düşüncelerine tarafsız
bakmaya başlar. Toplumun gelenek ve göreneklerine, kurallarına karşı tutumu değişir. Bunların
değişmez

olduklarını

düşünen

çocuğun

tersine,
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genç

bunların

yetişkinler

tarafından

kararlaştırıldıklarını

ve değişik gruplara göre farklılıklar

oyun oynarken diğerlerinin

onayı olursa, oyun kurallarını

yanlarının da bulunabileceğini

Kimi kuramcılarda
thought)"

önermektedirler.

doğrunun

karşıtını

gösterebileceklerini
değiştirebilir.

bilişin

en ileri biçimi

olarak

"diyalektik

Felsefi bir kavram olarak diyalektik

da içerdiği

bir bileşim

bütünleştirmeyi
sürekli

sağlar.

değişimler

diyalektik

ilkesine

bağdaşmazlıklarla
"eğitimin

içinde

dayanmaktadır.

bir

olduğu

insanın

24 temel özelliğine

diyalektik

düşüncenin

zaman

inanç

gibi düşünceyi

düşüncenin

Gerçekte,

olarak görülmesi

yaşanan

sürekli bütünleşmesi

özü nedir?"

edememektedir.

birleştirmeyi,

Dünyada

kaçınılmaz

düşünce

İyi bir insanın bazı kötü

kabul eder. (Yavuzer, H. 1992: s.283)

süreçte

teşvik

Gündelik

bütün

sorular sormakta,

sonra yanıtları

Hem yaşam deneyimleri

etmekte,

ama

ikiside

ve

yaşamda

çelişkilerle

düşünce araştırmasında

ve

karşıtını

çok açık oldukları

süreklidir.

karşılaştığı

demektir. Diyalektik

göre puanlamaktadır.

ilerlemesini

özgün düşünce ile onun

ve yaşantılarının,

kışkırtıcı

her

aynı anda düşünmeyi

kapalı olmaktan

için diyalektik

(dialectical

Her fikir ya da tez, karşı fikri ya

böylece

sistemler

düşünceyi

sözcüğü her düşüncenin,

da anti tezi de içerir. Diyalektik düşünce, bir fikrin iki kutpunuda
sonra bunları

kavrar. Örneğin,

ve

deneklere
diyalektik

hem de eğitim

gelişmesini

garanti

uyumsal düşünce ve diyalektik düşünce normatif olmaktan çok ideal

gereken düşünce biçimleridir.

kullanamayacağı

gibi,

çoğuda

İnsanların

düzensiz

olarak

çoğu soyut-sonrası
ya

da

yalnızca

düşünceyi
özel

hiçbir

alanlarda

kullanabilecektir.

Zihin

gelişiminde

soyut işlem yeteneği

kişiyi yetişkinlerin

dünyasına hazırlayan en

önemli etkendir. Ancak soyut işlem yeteneği gelişirken bireyin kişilik yapısınında geliştiğini
unutmamak gerekir; bu bağlamda, kişinin kendini algılayışından ahlak anlayışına kadar pek çok
şeyde gelişmektedir. Yetişkinlikte, hem çocukluğun

tüme varımcı usavurma (inductive

reasonong)

biçimi, hem de ergenlikten itibaren kazanılan tümden gelimci usavurma

(deductive

reasoning) biçimi kullanılır. Ama bütün yetişkinlerin

anlamıyla ulaşamadıklarıda

soyut işlemlere tam

bir gerçektir. Başka bir deyişle, en gelişmiş toplumlarda bile

bireylerin hepsinin soyut düşüncenin en ileri düzeylerine ulaşamadıkları görülmektedir. Bunun
temel nedeni, belki bireyin ve toplumun yeterince uyarılmaması, toplumdan yabancılaşma
nedeniyle bu düşünme biçiminden isteyerek ya da istemeyerek uzaklaşmasıdır. Öte yandan,
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özellikle

günümüzde

uzaklaştırırken,

yoğun

Özetle ergenlikten
döneminin

ve Riegel'in
Bilindiği

sorunları

diyalektik evresi Piaget'in

değişimler
bilişsel

görür.

başarı

sürekli

soyut düşünme

Organizma

temel sorunudur.

bir dengelenim
yaklaşıma

çözümünün

süreciyle

yaşamından

biçimlerinden

olup olmadığı
Arlin'in

de

sıralanması

ve toplum

hiçbir

göstermektedir.
bir evreler

ya da

göre insan gelişimi çatışma,

olarak açıklanmalıdır.

zaman

sorunu genç

sorun bulma evresi

belirlenen

karşıdır. Riegel'e

ya da platoyu vurgulamaz;

düzeyleri

yoktur.

Bunun

uygun görmek, çelişkileri

ve yaşlanma

süreçleri

eylemdeki

yerine

Diyalektik

görüş

tam tersine gelişimi sürekli bir

aynı kalmaz,

ve düşüncedeki

dayanmaktadır.

Riegelle

ergenlikten

sonra diyalektik

yolda sürdüğünü

durağan

düzeyler,

çatışmanın

evreler

farkındadır.
yaşamın

düşüncenin

tüm sorunlarında

akıl yürütmenin
dünyayı değişen

aynı

olmadığını

Piaget'in

belirsizlikleri

çözme yollarını geliştirmek

yeteneğine

yetişkinin

sanayi

değişim

süreklidir,

arasında hiçbir zaman tam bir eş güdüm olmaz. 5. evrede açık seçik platolar yani

düzeylerini

değildir,

ve

kuramına 5. bir evrenin eklenebileceğini

gelişimi

yaptığı gibi dengelenimi

süreç olarak

kent

sonra yeni bir takım bilişsel değişimler

platolar dizisi olarak gören geleneksel

Piaget'nin

bağlamında,

zihinsel işlevler alanındaki

ve bunların

bireyleri

(Onur, B. 2004: s.129-134)

gibi Klaus Riegel,

bunalım

kimi

doğal ve somut olana yaklaşma

kaçmaya yol açabilmektedir.

yetişkinlik

çevre

soyut

çelişkileri

görüşte

kabul

olan

işlemlerinden

tek ve doğru

tek yetişkin biçimi olduğunu

ve yetersizlikleri
de

farklı

Yetişkinin

göstermez.

hoş görme

bilişsel

Diyalektik

farklı olarak

çözümü

davranışın

vardır. Riegel'e göre gelişme

Basseches

kabul etmektedir.
etmektedir.

tanımak,

gelişim

diyalektik
mantık

anlayışı
düşüncesi

her şey demek

Basseches,

ileri sürmektedir.

gelişimin

diyalektik

Diyalektik

işlemler

sistemler-bütünü olarak kavramasını, toplumsal ve siyasal sistemler,

kişiler arası ilişkiler üzerinde düşünmesini

sağlamaktadır.

Diyalektik

düşünme,

mantık

kurallarıyla sınırlı olan soyut akıl yürütmesinin tersine daha sezgiseldir, değer yargılarına daha
bağlıdır. Basseches'e göre soyut düşünme gerçek dünyada çok az kullanılır; diyalektik düşünme
ise yakın kişisel ilişkilere sanatsal etkinliklere,

iş dünyası ve bilime ilişkin sorunlara

uygulanabilir. Labouveie-Vief de yetişkinin aklı yürütmesinin çocuğun ve ergeninkinden farklı
olduğunu kabul etmektedir. Çocuğun karşılaştığı sorunları çözen düşünme biçimi yetişkinin
karşılaştığı durumlar için uygun değildir. Toplumsal sorumluluklar, ahlaki baskılar, pratik
gerekler yetişkinlikteki akıl yürütmeyi yetişkinlikten önceki akıl yürütmeden farklı kılmaktadır.
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Yaş ve deneyim
Basseches,

yetişkine

bir tür diyalektik

Labouvie-Vief

düşüncesini

gibi yazarlar

tam olarak tanımlamadığını

birlikte belirsizliğin,

iki anlamlılığın,

daha fazla hoşgörü

gösterilmekte,

bilgelik kazandırmaktadır.

Sonuç olarak, Riegel,

Piaget' in ki gibi bir sistemler
ileri sürmektedirler.

çelişkinin

mantığının

Bu yazarlara

yetişkinin

göre yetişkinlikle

farkına git gide daha fazla varılmakta,

yeni diyalektik

şemalar

kazanılmaktadır.

bunlara

(Onur, B. 2004:

s.129- 134)

Merrian ve Caffarellaya
alan yeni bir diyalektik

göre Riegel, Piaget'in

işlemler sistemi önermektedir.

daha olgun düşüncedeki

Bu seçenek sisteminin

değil, bütün gelişim düzeylerindeki

sokulması ya da bunlardaki

içkin çelişkilerin

çelişkilerle

ve belirsizliklerle

düşünmenin

ve yaratıcılığın

Pascual-Leone,

düşünce

aynı zamanda bunları

temel özelliği olarak da kabul ederler. (Onur, B. 2004: s.129- 134)

gibi birçok yazar düşünme eyleminin diyalektik boyutu üzerinde

Basseches,

Kramer

gibi

araştırmacılar

da diyalektik

çalışmıştır. Ancak kimi araştırmacılar

olarak

karşı

evresinden

düşünmeyi

çıktığını

seçenek

Stage),

diyalektik

gündelik

düşünmede
diyalektik

bilinmektedir.

sayıtlısına

(Dialectical
düşünce

baş etmeye

uygun

dayanmaktadır.

ve

Stage),
Aşkın
ondan

değildir:

(Postformal)

düşünmede
ayrı

düşünmeyi

Riegelden farklı
çok

onun

evre

evre (Transcendental
önceki

evreler

yetişkin

ve çatışmalar

Öte yandan, Basseches'in

bir evresi

4 aşama olduğunu

hem göreci (Relativistic)

ortaya

diyalektik-öncesi

Bu çelişkiler

bilişsel

soyut

bilişsel gelişiminin

sonra 4 farklı evrenin

zorunlu kılmaktadır.

Piaget'inkilerden

düşüncesinin

yetişkinin

Stage),

yapısı

soyut-sonrası

olgun diyalektik

izleyerek

kuramı yetişkin

soyut

önermekten

Pascual-Leone

(Late Formal

ortaya çıkmasını

düşüncenin

Basseches,

ise Riegeli

odaklandığı

çelişkileriyle

farklı biçimlerin
düşünmeyi

Kramer'in

göre

evre

olarak

soyut işlemlerden

Geç soyut evre

Pascukla-Leoneye

yaşamının

Kramer

sona ermediğini,

ileri sürmektedir:

(Predialectical
Stage).

Piaget'e

doğan bir süreç olarak görmektedir.

soyut işlem düşüncesiyle

diyalektiğin

kabulüdür. Riegel'e göre insanlar yaşamın içindeki

yetişkinin bilişsel gelişimine uygulamaya
diyalektik

yer

özüde yalnızca

süreçlerine

beraber yaşamaya hazır olmakla kalmazlar,

Yukarıda da belirtildiği
durmuş,

soyut düşünce sisteminin yanıbaşında

gelişim

olarak

betimlediği

ileri sürmektedir.
evreleri

önermiştir.

hem diyalektik

işlemlere

Kramer, son 4 evresi ergenin ve yetişkinin

düşünme

süreçlerini temsil eden 7 düzeyli bir gelişim kuramı oluşturmuştur.
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Riegel gibi Kramer de ilkel

diyalektik

düşünmenin

çocuklukta

başladığını,

ama olgun diyalektik

düşüncenin

(Dinamik

Diyalectic Evre) orta yaşlardan önce pek ortaya çıkmadığını ileri sürmektedir. Olgun diyalektik
düşüncenin temel özelliği, bütün düşünce süreçlerinin tarihe ve kültüre bağlı, dolayısıyla
dinamik ve sürekli evrimleşmekte olduğunun farkında olduğunun farkında olmaktır. Bu temel
ilke kabul edildiğinde artık içkin olarak iyi ya da kötü düşünme yolları yoktur, bunları daha çok
farklı insan gruplarının zamanın özel bir anındaki biricik yolları olarak görmektedir. Kramer'in
modeli Piaget'nin evrelerine dayanmamakla birlikte modeldeki her yetişkin evre belirli bir
ölçüde soyut düşünce özelliği taşımaktadır.

Dolayısıyla, tam olarak gelişmiş bir yetişkinlik

düşünmesi için asgari bir soyut düşünme yeterliğine sahip olmak zorunludur. (Onur, B. 2004:
s.129- 134)

Perlmutter ve Hall'a göre, soyut-sonrası

diyalektik düşüncede yetişkinler, evrende

yalnızca değişimin kalıcı olduğunu anlamakta; gerçekliğin görünümlerinin sürekli değişmekte
ve evrimleşmekte olduğunu bilmekte; dengelerinide bu değişen sistemleri değişen dünyayla
durmadan

bütünleştirerek

korumaktadırlar.

Peki, soyut-sonrası

düşünürler dünyayı nasıl

görmektedirler? Mutlak doğruyu keşfetmenin olanaksız olduğunu, kendi düşünme yollarıyla
edindikleri bilgiyi etkilediğini fark ederek ... Bu durum her türlü bilginin göreli ve mutlak
dışı olduğunu anlamaya götürmektedir. (Relativistik düşünme) Yetişkinler; düşüncelerin,
duyguların, deneyimlerin, insanların, nesnelerin çelişik yönlerini bir araya topladığını fark
etmektedirler. Söz gelimi, insanlar aynı anda nazik ve kaba, cömert ve aç gözlü, sevecen ve
soğuk olabilirler. Bu durum, çelişkinin gerçekliğin en temel yönü olduğunu anlamaya sevk eder.
Yetişkinler, çelişik bir durumda bir seçeneği saf dışı etmek yerine hepsini daha geniş bir
çerçevede toplamayı öğrenirler. Buda, çelişkinin daha üstün bir bütün içinde bütünleştirilmesine
götürür. (Diyalektik düşünme) Perlmutter ve Hall bilişsel gelişimin bu yönünün bazı deneysel
çalışmalarla

da saptandığını

belirtmektedir.

Özellikle toplumsal

ikilemler hakkında

akıl

yürütürken orta yaşlı yetişkinlerin gençlerden daha başarılı oldukları görülmektedir. Bununla
birlikte, daha öncede belirtildiği gibi soyut-sonrası düşünmenin bilişsel bir evre olduğu görüşü
henüz

evrensel olarak kabul edilmiş değildir. Kimi araştırmacılara

göre soyut-sonrası

düşünmenin yeni bir evre olmadığının daha çok yetişkinlikte ortaya çıkan bir "düşünme uslubu"
olduğunu bir kez daha belirtelim. (Onur, B. 2004: s.129- 134)
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Gelişim psikolojisinde
toplanır.

Diyalektik

bakış

anlamaya çalışmaktır.

temel tartışmalardan
açısından

çarpışmanın

psikolojinin

görevi,

değişen

dünyada

değişen

bireyi

İnsan yaşamı karşıtlıklar ve çatışmalarla belirlenir. Her değişim karşıtlar

arasındaki sürekli bir çatışmanın
yeni karşıtlıkların

biride bunalım (crisis) kavramı çevresinde

ortaya

ürünüdür. Gelişim, varolan karşıtlıkların

çıkışı

ile ilerler.

Bireyin

yaşamındaki

çözümü ve sonunda

karşıt

sonucu bir uzlaşma değil, tümüyle yeni bir üründür. Riegel'e

güçler

arasındaki

göre, insan gelişimi

en azından 4 boyutta eş zamanlı bir harekettir:
I .İçsel-biyolojik
2.Bireysel-psikoljik
3.Kültürel-sosyolojik
4.Dışsal-fiziksel
Gelişim,

bu boyutların

dengesi

bozulduğunda

ortaya

çıkar.

Çeşitli

boyutlardaki

değişimler her zaman eş zamanlı olmadığı için aralarında çatışma gelişir ve bir bunalıma yol
açar. Bunalım,

bireylerin

zorlayıcı bir durumdur.
olaylar olması gerekmez.
yeterli

olmadığını

vurgulamaktadır.

davranışlarını

yeni koşullara ayarlamalarını

Ancak diyalektik

psikoloji açısından

Bu psikoloji,

ileri sürer.

Piaget'in

Piaget,

Oysa Riegel'e

bunalımların

dengenin

gelişimsel

oluştuğu

ilerlemenin

son derece

mutlaka olumsuz

bilişsel gelişim konusundaki

gelişimin

göre,

gerektiren

görüşlerinin

anda ortaya

çıktığını

temeli karşıt koşullardır

ve

gelişim süreci asla sona ermez. Piaget gelişimi denge ve uyumun periyodik düzeylere ulaşması
olarak gördüğü halde Riegel bu gelişim düzeyinin
Riegel'e

göre Erikson, İçsel-biyolojik

ancak kısa süreli olduğunu

ve kültürel-sosyolojik

kabul eder.

güçlerle birlikte belirlenmesini

vurgulayan ilk modern yazarlardan biridir; ancak Eriksonda organizmanın

neden evreden evreye

geçerek geliştiğini açıklamakta yeterince başarılı olamamıştır.

Gelişim

psikolojisinin

bir başka

süreçlerinmi vurgulanacağıdır?
gerekçesiyle

zihinsel süreçleri

temel

Katı davranışçı

araştırmak

yöntemler kullanarak zihin süreçlerinide

sorunu

davranışın

yaklaşım

doğrudan

istemez; buna karşılık,

mı? Yoksa

gözlemlenemeyeceği

çağdaş psikologlar

araştırma alanına katmışlardır.

"normatif"

nesnel

İç zihinsel süreçlerin

psikolojik gelişimindeki yeri ve rolü artık kabul edilmekte ve araştırılmaktadır.
bir başka sorunda,

zihinsel

Aynı bağlamda

gelişimin mi, "idiyografik" gelişimin mi vurgulanacağı

konusudur. Kimi psikologlar bütün çocuklarda var olan ortak yönler anlamına gelen "normatif
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(normative)

gelişimle"

farklılıkları

anlamayı

ilgilenirler;

amaçlayan

Kimi

psikologlar

"(idiographik)

idiyografık

araştırmalar,

genellikle

gelişimin biyolojik temellerine

kuramcılar

gelişimi,

içsel

etkilenmeyen,

önceden

biyolojik

kestirilebilir

da

süreçlerin

çocuklar
gelişimi"

arasındaki

bireysel

vurgularlar.

Normatif

dayanır. Gesell ve bir ölçüde Piaget gibi

yönlendirdiği,

bir olgu olarak görürler.

çevresel

etkenlerden

Bu bakış açısı "ortalama"

pek
çocuk

üzerinde yoğunlaşmakta

ve "normal" gelişimin aşama aşama nasıl ilerlediğini belirleme amacını

gütmektedir.

İdiografik

araştırmalar

farklılaştıran

etkenleri

incelemektedir.

yaklaşımı
şekillerde

sergileyen
ortaya

örneklerdir.
çıktığını,

ise çocuğu

Dil gelişimi

Kimi kuramcılar

çünkü

birey olarak

büyük

almakta

konusundaki

çağdaş

dil yeteneğinin

ölçüde

beyindeki

ve onu diğerlerinden
araştırmalar

bütün çocuklarda
mekanizmalar

bu iki
benzer

tarafından

"
denetlendiğini kabul etmektedirler. Dolayısıyla bu araştırmalar, belirli bir dildeki
çocukların
ortak dil gelişimi örüntülerini, aynı zamanda binlerce dil için evrensel olan özellikleri
araştırmaktadırlar.

Buna karşılık başka kuramcılar

da, konuşma

gelişimindeki

bireysel

farklılıklarla ve dilin kazanılmasındaki çevresel etkilerle, yani dilin farklı çocuklarda farklı
gelişmesine yol açan nedenlerle ilgilenmektedirler. (Onur, B. 2004: s. 18- 19- 20)

"Sadece ergenlik döneminde genç bu güne kadar ilk defa ne yaptığının ve ne
olduğunun farkına varmakta ve bundan sonraki hayatının kaderini tayin edebilmektedir.
Aynı şekilde yine sadece ergenlikte genç, kendisini tanımaya ve bir benlik oluşturmaya
zorlayan bir takım baskı ve güdülerle karşılaşır". Erikson'un deyimiyle kimlik, kendi gelişim
süreci içinde olgunlaşır. Ergen bu süreçten önce herhangi bir kimlik bunalımı yaşamaz çünkü bunun
için sosyal, bedensel ve zihinsel ön şartlar henüz oluşmamıştır .

.
Gencin toplumda rol ve yer sağlaması, kimliğini bulması özdeşleşme süreciyle gerçekleşir. Bu
süreç çocukluk çağındaki özdeşleşmeden farklı olup, genci yeni arayışlara yöneltir.

2.3.2.Davran ış,
İnsan davranışlarını, alışkanlık veya taklit ya da benimsenmiş toplumsal normlar ve
bunların yanı sıra gereksinmeler başlatır, amaçlar ise yönlendirir. En töresel, en bağımsız
görülen toplumsal eylemler bile, kişi için taşıdıkları yarar bakımından ele alındığında bir anlam
ifade edebilir. Bununla toplumsal davranışın oluşumunda taklit, telkin, gelenek ve kurumların
rolünü yadsımıyoruz. Bunlar da çok önemli etkenlerdir, ancak esas olarak algı, gereksinme,
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amaç ve anlamların

oluşumunda

biçimde

İnsan davranışlarını,

işlemezler.

rol oynarlar, yoksa doğrudan doğruya davranışa

güçlüğü, konunun karmaşıklığından
gereksinim
etkisiyle,

ve güdülerinin,
öte yandan

kişinin

organlarımız

Genel

kaynaklanır.

gerisinde yatan etkenleri açıklamanın

Davranışlar

öğrenme sürecinin, kişiliğinin,
iyesi olarak bulunduğu

gurubu ve aile gibi sosyo-kültürel

2.3.3.Algı:

bu davranışların

bir yandan, insanın bireysel olarak

algılamalarının,

toplumda

kültür,

tutum ve inançlarının
sosyal sınıf, referans

faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar. (İnceoğlu,

olarak

algı,

aracılığı ile almış olduğumuz

iç ve

dış

uyarıcıların

neden olacak

dünyamızını

farkmda

M. 2004: s. I I I)

olmaktır.

Duyu

belirli bir kısmı algılanır. Aynı çevredeki

a-

iki ayrı kişi farklı şeyler algılayabilir. Algılar kişinin deneyimleri, öğrenmeleri, dikkatinin yönü
ve duygularından etkilenir.
Algı; "bireyin beş duyu organı ile çevreden, derin duyu organları ile vücudundan
gelen uyarıcılar aracılığı ile edindiği izlenimlerin bilinç düzeyine ulaşmasıdır". Algılama
etkinliği ile sporcu, yaptığı işi, bu işin önemini, rakiplerin durumunu, uygulaması gerektiği
taktiği kavrayabilir. Bir sporcunun öncelikle kendi bedenini algılaması gerekir. Beden algısı,
bedenin şekli, ölçüsü, kol ve bacakların konumu, yapısı, hatta eklemlerin hareket genişliği ve
mekan içindeki hareket yönlerini kapsar. Bunun yanında mekan algısı, zaman algısı ve hareket
algısı spordaki performansı etkiler.
Algıların her biri duyusal uyarımlardan gelip çabuk şekilde oluşan organize edilmiş,
yorumlanmış şeylerdir ve bir kimsenin eski deneyimlerinden, geçmişinden ve öğrenmelerinden
yapılanmış olarak hafızasma yerleştirilmiş olur. Sporcunun heyecan durumu ve dikkatinin yönü
algılarmı geniş ölçüde etkilemektedir. Örnek olarak tenis oynayan biri topa vurmaya ve
pozisyon almaya kendini o kada verebilir ki, rakibin pozisyon değiştirdiğini algıyalamaz hale
gelebilir. Futbolda pas bekleyenler bazen karşılarındaki savunma elemanından

sıyrılmaya

kendilerini o kadar kaptırırlar ve acele ederler ki, topu yakalamaya pek az dikkat sarf ederler ve
topu kaçırırlar. Dikkat ve dolayısıyla algı bir bakıma ayırdedici bir özelliktir. Bir kimsenin
dikkatini odakladığı yön ve motivasyonu onun algılayaşını etkiler. Çevrenin kişi tarafından
algılanışı stres üzerinde de etkili olmaktadır. Dış dünyanın kendisinin değil de bizim onu
algılayış şeklimizin stres kaynağı olduğunu ileri sürenler bulunmaktadır.
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Algı tek bir uyarının
dayanır.

Özellikle

yarışma

değil pek çok uyarının

ortamında

hızlı bir şekilde

uyaran sayısı daha da artar,

yorumlanmasına

buna karşılık

başarı

için çok çabuk ve ard arda doğru algılama yapılması gerekir. (Oşak, T. 2008: s.12)

2.3.4.Tutum,
"Tutum,

bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya

da olaya karşı deneyim,

bilgi, duygu

ve motivasyonuna

dayanarak

örgütlediği

zihinsel,

duygusal ve davranışsa I bir tepki, ön eğilimidir".

Tutumun,
öncesinde

bireyin, bir nesne, kişi ya da durumla

ilişki kurma anında, davranışa

aldığı tavır, ortaya koyduğu duruş, başka bir deyişle eyleme hazırlanma

durma durumu olduğunu

söylerken

bireyin, bir otomobil,

kendi denem-bilgileri

ya da hazır

bir kitap, bir senfoni, bir öğrenci, bir

öğretmen, bir söz, bir hareket, bir başka bireyin tutumu, veya milyonlarca
bu yolla, daha önceden,

geçme

nesne içinden şu veya

içinde yer almış olan her hangi bir duruma,

nesneye, kişiye vb. karşı sergilediği tavırdan (davranış ya da duruş biçimi) söz etmiş oluyoruz.

Gündelik

yaşamda

yaptığımiz

sürdüren insan (homosapien),

bazılarını

etkileşir, ya da iletişir, bir takım durumların

arar, seçer ve kullanır, diğer bazılarını

dışında bırakır, kendisinden

uzaklaştırır.

alır. Bu "kararı"

alır ki,'' düşüncelerini

bulunduğu

o şekilde

anın koşullarına

biliyoruz ki, günlük yaşantısını

kendi gereksinim ve arzularını karşılayabilmek

ile ilişki kurar, başka bireylerle
bunlardan

bir çok basit gözlemden

ise görmezlikten

için birçok nesne
içine dahil olur;
gelir, ilgi kapsamı

Birey, tüm bunlarla ilişkiye geçer geçmez bir "karar"
durdurma"

gereğini

bile duymaz.

İçinde

göre ne-tür bir faaliyete girmek isterse, çevresindeki nesnelerden

bazılarını, amacına ulaşmakta yararlı olacağı varsayımı ile seçer ve kullanırken, amacı açısından
olumsuz olabilecekleri kendisinden uzak tutar.

Sayıları çok az olan ve doğuştan gelen refleksler, yaşamın akışı içinde edinilen denern
bilgiler aracılığıyla geliştirilir. Çevremizde sıkça karşılaşılan bu örneklerden de görüldüğü
üzere, yargılar ve onlar etrafında oluşan tepki biçimleri, yaşam boyu karşı karşıya kalınan
durumlar, içine girilen durumlarda edinilir ya da güçlendirilir. (İnceoğlu, M. 2004: s.20-21)
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2.3.5.Motivasyon,
Tutuma benzeyen bir başka kavram da motiv ve motivasyondur. Motivasyonu amaç,
istek, yönelme, niyet, tutku, güdü, tercih, ilgi gibi sözcüklerle ifade edilebilir. Ancak çok daha
içerikli ve kapsamlı bir kavramdır.
Motivasyon (Güdüleme, güdülenme, güdülenim), Bireyin eylem yönünü, gücünü ve öncelik
sırasını belirleyen iç veya dış uyarıcı etkisiyle harekete geçmesidir. Harekete geçiren ise
motivdir. Motiv (Güdü), Bireyin bilinçli veya yönlendirilmiş davranışlarının dayanağı olan güç,
hedefe yönelik olarak tatmin edilmeye çalışılan uyarılmış bir ihtiyaçtır. (İnceoğlu, M. 2004:
s.162)
Doğumundan ölüme kadar durmadan devinen hareket eden insanı bu davranışlara
yönelten sebep nedir. İnsan olsun, hayvan olsun canlı organizmayı hareketsiz atıl (inaktif)
durumdan, faal (aktif) hale getiren güçler nelerdir? Faaliyeti organizmaya tercih ettiren sebepler
nelerdir?

Bu sorulara verilecek cevap güdülenme (motivasyon ) kavramıdır. İnsanların hayatını
da yakın veya uzak hedeflerini de ihtiyaçlar ve bunlara bağlı değişik şiddetlerde fizyolojik ve
sosyal güdüler ·cmotivler)yönetmektedir. (Özbaydar,

s.

1976: s.95-96)

Psikolojide motivasyon yalnızca iç kontroller için kullanılır. Ancak sosyal-psikolojide
motivasyon, değişen, değiştirilen her türlü koşul altında, bireyin davranışını inceler. Davranışın
temel kaynaklarını arar ve davranışın nedenini sorgular. Gerek tutum, gerekse motiv davranışın
kendisi değil, davraruşın' yönelimini ya da eğilimini ifade eder. İnsanların başarılı olabilmeleri
»

çoğu kez bir konuya ilişkin motivasysnları ile yakından ilişkilidir.

-

Bu tür motivasyon iki biçimde ortaya çıkar. Birincisi "Reaktif Motivasyon", ikincisi ise
"Preaktif Motivasyondur". Reaktif Motivasyonda kişi, bir engelle karşılaşıp engellendiği
için sorununu kişilik meselesi yaparak kendisine olan güveni kaybetmemek için başarıyı
arar.

Preaktif

Motivasyonda

ise

kişi,

salt

kendisi

gerçekleştirmeyi başarı sayar. (İnceoğlu, M. 2004: s.162)

24

için

önemli

saydığı

hedefleri

Yüksek sportif verimlilik
beraber olmadan uluslararası
eşit bedensel yeteneklere
olabilmektedirler.
nedeni vardır,
motivasyon

ile bedensel yetenek arasında çok sıkı bir ilişki vardır. İki koşul

başarı beklenemez.

ve çalışma imkanlarına

Bugün sporda ileri gitmiş ülkelerde,
sahip binlerce genç sporcudan

motivasyondur.

bazıları başarılı

Yalnız sporda değil yaşamın her kesiminde bu böyledir. Bu farklılığın bir çok
en belirgini

bireyin

içinde yaşadığı

biyolojik

ve sosyal

denir. Biyolojik ve sosyal olarak ikiye ayrılan motivasyon,

sürdürmeye

yaklaşık

yönelik

davranışlarının

Yemek,

biyolojik

dürtü

içmek, uyku ... Buna karşılık birey toplum

organizma ve yaşamı için rahatsızlık
yaptığı davranışlarda

nedeni

vermeyecek

olgudur,

bu olguya

bireyin organik varlığını
ve

içgüdüler,

biyolojik

ile olan ilişkilerini

bir durumda sürdürmek

kendi

zorundadır, bu amaçla

da sosyal motivler baskındır. (Sevim, Y. 2002: s.335)

2.3.6.Tutum ve Güdü İlişkisi,
Tutumun yapısı, güdülerden iki yönde farklılaşır. Birinci olarak, tutumda bir motivin
(güdü) varlığı söz konusu değildir. Yalnızca belli bir güdünün ortaya çıkma olasılığını gösterir.
İkinci olarak, tutumlar belli konulara yöneliktir, yani, kendine hastır. Güdüler ise belli amaçlara
yöneliktir. Dolayısı ile bunlara amaca yönelik tutum denilebilir. Ayrıca tutumların güdülerden
daha kalıcı bir yapıya sahip olduklarını da belirtelim. Bu yaklaşımda güdüler, ancak belli etki ve
pekiştirmelere tepki olarak uyarıldığı ve ortaya çıkarıldığı halde davranışın, görülmediği
durumda bile, tutumların varlığı kabul edilir. Bu durumda güdüleri ancak belli amaçlara ulaşma
isteğinin harekete geçmesiyle ortaya çıkmaktan ve bu amaca ulaşılması durumunda ortadan
kalkmaktadır.

Tutumlar belli nesne ya da olaya karşı, belli bir süreç içerisinde edinilmiş, dolayısıyla
sürekli (kalıcı) olgulardır. Tutum konusuna karşı tek bir tutum söz konusu iken, bir nesneyle
ilgili birden fazla geçici güdü ortaya çıkabilir.

Motivler, gözlemlenebilen

davranışlardan

çıkarsanabilir

(endüksiyon)

veya genel

davranışa dayanarak sonuca varılır (dedaksiyon). Refleks ve tropizm hareketlerini motive
f

edilmiş kabul edemeyiz; bunlarda irade yoktur. İnsan canlı bir makine gibidir. Tepkilerini
yönlendiren organlar ve tepki anında etki eden dış etmenler vardır. (İnceoğlu,
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M. 2004: s.162)

2.3.7.Benlik

Kavramı,

Benlik kavramı bir seferde gelişmez.
derece

önemli

etkileşimden

olan dinamik

ve yaşam

Benlik kavramı ergenlikte

başarısızlıkla

ana-babadan,

beden sağlığını,

başkalarıyla

düşünceleri

uygun davranışı

okul yaşantılarından

oluşur.

Aksi takdirde,

gösterme

akademik

Eğer her şey yolunda giderse çeşitli parçalar
kavramı

ve iç diyaloğundan
baskısıyla

sonuç

başarıları

birbirleriyle

uyumsuzluk

harmanlanır

başarı ya da

Buna karşılık

ve meslek

ve benlik

çıkar. Disiplin ve

yaşıtlardan,

ve bir yığın başka olaydan etkilenir.

ilişkileri,

son

boyu süren bir süreç içinde gelişir. Diğer insanlarla

ya da bireyin kendi duyguları,

sevgi aracılığıyla

ve ilk yetişkinlikte

seçimini

etkileyebilir.

ve kapsayıcı

kavramını

ruh ve

bir benlik

uyuşturucu

ya da

tedaviyle değiştirme girişimleri olabilir. (Gander, M, J, Gardiner, H.W. 2004: s.437-495)

Kişiliği
kanılarımız
olarak

etkileyen

en önemli

ve kendi görüş

da tanımlanabilir.

emel ve ideallerine
Benlik,

ruhsal

farkında

tarzımızdan
Benlik

benliktir.

Benlik,

kendi

oluşur. Bu bakımdan

böylece

ilişkin kanılarının

ve bedensel

faktör

bireyin özellikleri,

benlik,

olmasıdır. (İkizler, C. Karagözoğlu,

Benlik

kişiliğin

yetenekleri,

dinamik bir örüntüsüdür.

bir kavramdır.

kişiliğimize

kavramı,

ilişkin
özel yanı

değer yargıları,

Benlik,

bilinçli

bireyin

kendi

olmaktır.
kimliğinin

C. I 997: s. I 85)

Benlik saygısı yüksek gençler başarıya çok önem verir ve yarışma gerektiren
seçerler.

Benlik

çevresinden
başkaları

saygısı

insanın

kendini ne kadar

ne kadar onay gördüğü ile ilişkilidir.
tarafından

da değerli

bulunduğu

•.

kabul ettiği, sevdiği,
Kişinin

değer verdiği ve

benlik saygısının

inancını pekiştirir.

Benlik

uğraşları

yüksek olması

saygısının

düşük

olması ise başkalarınca olumsuz değerlendirildiği inancını pekiştirir.

"İnsanlar

kendileri hakkında

daha iyi bir görüşe

ulaşma yönünde değişme

potansiyeline sahiptirler". Özellikle gençlik dönemi böyle bir değişim için yoğun çabaların
harcandığı bir dönemdir. Bu çaba hem kendi duygu ve düşünceleri hem de çevre faktörlerinin
etkisiyle kendine karşı tutumunu belirler. Bu dönemde oluşan benlik saygısı kuşkusuz daha
önceki dönemde oluşan benlik saygısından etkilenecektir. Nitekim ergenlik dönemi daha önceki
gelişim dönemlerinin yeniden yaşandığı, bazı özelliklerin değişip yeni bir yapılanmaya doğru
gittiği bir süreçtir.
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Copersmith

aynı

zamanda

benlik

saygısının

ana

bileşeninin

yeterlilik

duygusu,

önemlilik, erdem ve yetenek olduğunu savunur. (Gün, E. 2006: s.21)

Benlik kavramı;
Kişinin

kendini

uymayabilir.
kendilerini

nasıl

insanın kendi benliğini algılayış ve kavrayış biçimi olarak tanımlanır.
görüp,

nasıl

değer

Kişi kimi alanda kendini
olduklarından

eğilimindedirler.

Olumsuz
çoğu

güçlü,

zaman

yüceltip,

daha

yönlerini

biçtiğini

zeki,

görmemeyi,

yeğlerler.

İnsanlar

kendi

benlik

görmezden

gelir, önemsemez veya çarpıtırlar.

anlatır.

Bu değerlendirme

kimi alanda küçültebilir.
daha
olumlu

yetenekli
yönlerini

kavramlarını

ve

İnsanlar

daha

de abartıp

bozacak

gerçeklere
genellikle

erdemli

görme

öne çıkarmayı

olumsuz

niteliklerini

"Benlik" ile "benlik kavramı"nı birbiri üstüne konmuş bir çember ile bir dikdörtgene
benzetir. Çember benliği, dikdörtgen de onun üstüne konmuş benlik kavramını simgeler. Her
ikisinin çakıştığı alan benlik ile benlik kavramının uygunluk gösterdiği alandır. Dikdörtgenin
çemberden taşan köşeleri ise benlik kavramının benliğe uymadığı alandır. Dikdörtgenin
çemberde örtmediği alan ise benliğin kavranamayan, algılanamayan bölümleridir. Dikdörtgenin
köşelerinin çemberden taşan parçaları ise kişinin kendini olduğundan değişik algıladığı
bölümleri belirtir. (Gün, E. 2006: s.2)

Lawrence'e göre benlik kavramı, "bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı ve
sahip olduğu bütün bu özelliklerine ilişkin kendini değerlendirmesi" olarak tanımlanabilir.
(Gün, E. 2006: s.5)

.
Benlik kavramı, bir bireyin kendini algılama şekli, kim ve ne olduğuna, kimliğine ilişkin
düşüncesidir. Başka bir deyişle, kendisi hakkındaki duygu ve düşünceleri, kendisi için önemli olan
şekillerde başarılı olma yetisidir. Benlik kavramı, bir çocuğun sadece kendi algılamaları ve
beklentileri ile değil hayatındaki diğer önemli insanların (anne, baba, öğretmenleri, arkadaşları)

.

hakkındaki düşüncelerinden ve ona karşı olan davranışlarından da etkilenir. (Gün, E. 2006: s.5)

Özoğlu'na göre; Bireyin kendisi hakkındaki değerlendirmeleri gerçek benliğini oluşturur.
Benlik bireyin kendine bakışından oluşmakta ve bireyin davranışını tespit eden değerlerin, amaçların
ve ideallerin bir organizasyonu olarak da tanımlanmaktadır.
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Rogers, kişilik kuramında

ayrıca bir de "benlik kavramı" üzerinde durmaktadır. Benlik

avramı, benlikten farklıdır. Benlik kavramı bireyin kendine atfettiği özellikleri ve bunlara
ağlanan değerleri içerir. Bir insan kendini; güzel-çirkin, zayıf-şişman, uzun-kısa bulabilir
unlar bir takım yaşantılardan elde edilen genellemelerdir.

Yani benlik kavramı, bireyin

genelleştirilmiş terimlerle ifade edilen benliğidir. (Karahan. T. H. Sardoğan. M.E. I 994: s. 7984)
Benlik, psikolojik

bakımdan

bireyin çevresini

algılamasında,

değerlendirmesinde,

yapılandırmasında ve çevresine tepkide bulunmasında en önemli dayanaktır. Kişilik, benlik ve
kimlik kavramlarını da içinde taşıyan, bireye ait bütün ayırıcı özellikleridir. Benlik kavramı,
bireyin;

I. "algıladığı benliği", başkalarının onu nasıl algıladığına ilişkin inançlarını içeren,
2. "başkalarının gözündeki şimdiki benliği" ve gelecekte olmak istediği,
3. "ideal benliği" olarak üç ayrı biçimde düşünülebilir.

"İdeal benlik", ergenin ne olmak istediği ve ne olmaktan çekindiğidir. İdeal benliğin bu
iki yönü ergenin beklentilerini ve neleri olmak istemediğini görmeyi kolaylaştırır. Ergenin
bilişsel seviyesi geliştikçe benliği ile ilgili tanımlamaları da daha tutarlı olur. Ergenlerin
kendilerini anlama ve tanıma konusu zihinlerini çok meşgul eder ve çocuklardan daha çok
benlik bilincine sahiptirler. (Kulaksızoğlu, A. 2005: s.83)

Her insanın ulaşmak istediği bir benlik kavramı vardır. Kişi özlediği kendine yakıştırdığı
bu ideal benlik kavramını geliştirmeğe çabalar. İdeal bene yaklaştıkça mutlu olur. Kimi zaman
bu ideal ben, bir düş, bir özlem olarak kalır. Kimi insan için bu ideal benliği gerçekleştirmek bir
ölüm kalım sorunu olur. Kişi bu amaca ulaşmak için, çalışır çabalar, ulaşamazsa mutsuz olur,
kendisine saygısını yitirir. İdeal benliğin gerçek dışı olduğu durumlarda kişi bunalıma düşer.
Kendi kendinden beklentisi çok yüksek olan kişi, genellikle bilinçdışı dürtülerin ve tutkuların
buyruğundan çıkamayan kişidir. Anne-babasının sevgisini ayakta tutabilmek için onları umut
kırıklığına uğratmamak için başarıdan başarıya koşmalıdır. Başka bir deyişle, benliğe saygısını
yitirmemek için hep çalışmak, tıpkı düşmemek için sürekli pedal çeviren bir bisiklet sürücüsü
gibi çabalamak zorundadır. (Gün, E. 2006: s.21)
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Benlik, kişiliğin dışa yansımayan
biçimi, kişiliğine

ilişkin özelliklerinin

benlik, bireye özgü farklılıkları
benliğin gelişmesiyle

biçimlenir.

özel yanıdır; insanın kendini tanıma ve değerlendirme

toplamıdır.

ve özellikleri

Kişiliğin temel, özerk ve özgür katmanı olan

oluşturur. Benlik alt benlik üzerinde gelişir ve üst

(Köknel. Ö. 2001: s.49)

Alt benlik (id); kalıtımla geçen, doğuştan var olan, bedenden kaynaklanan

içgüdüleri ve

dürtüleri içerir. Alt benlik, ruhsal yapının güç ve enerji kaynağı olup, ilk ve ilkel bölümüdür.
benliğin dış dünyayla,
benliğin

yol açtığı

gerçekle bağlantısı

davranışlar

yoktur. Çalışması

haz ilkesine

Birbiriyle çatışan karşıt davranışlar,

uygundur.

Alt

ve işlevi bilinç dışında sürer. Alt

Herhangi

bir kurala

tutumlar, eylem ve eğilimler bulunabilir.

bağlı

değildir.

(Köknel.Ö.

2001:

s.67)
Üst benlik (süper ego); kişiliğin ruhsal yapısının,
düzenini oluşturur. Yaşam boyu bireyin benimsediği,
iyi-kötü, olumlu-olumsuz

değer yargılarının

değer, ilke, kural, yargı birikimini

içine sindirdiği doğru-hatalı,

tümü üst benliğin yapısında

ve

güzel-çirkin,

yer alır. (Köknel, Ö.

2001: s.71)

Purkey

benlik

kavramını;

"Bir bireyin kendisi hakkında

karmaşık ve dinamik bir sistemi olarak tanımlamıştır".

sahip olduğu

inançların

(Gander. M.J.Gandiner.H.W.

2004:

s.437-495)

Olgun kişiliğin bu öğelerinin temeli, olumlu bir benlik-kavramıdır.
concept),

zaman

içinde

kendimiz

konusunda

sahip

olduğumuz

Benlik-kavramı

görüştür.

toplumsal etkileşime dayanarak gelişir. Çünkü çevreden alınan geri bildirimlere

.

(self

Benlik-kavramı
dayanır. Benlik-

kavramı benlik-imgesinden çok daha bağımsız ve kararlıdır. Benlik-imgesi (self-image), bizim
kendimize ilişkin ve biz bir toplumsal durumdan diğerine geçtikçe değişen ve görece geçici olan
zihinsel resimlerdir.

Benlik-kavramının

önemlidir. Ergenlikten

genç yetişkinliğe

davranışlarımız

üzerindeki

etkisi kuşkusuz daha

geçerken benlik-kavramında

önemli değişimler

görülmez; daha çok bir kararlılık kazanma söz konusudur. Genç yetişkin temelde ergenlikteki
aynı insandır. Ancak genç yetişkinler, sorunlarla başa çıkmada daha büyük bir yetenek ve
dünyayla ilişkilerde daha büyük bir kavrayış gösterirler.

Bu gelişmede cinsel rollerin

öğrenilmesi çok önemli bir etkendir. Erkek ve kadın davranışlarında kültürel beklentilerin etkisi
çok büyüktür. Örneğin kadınlar, "uygun" kadın davranışının edilgin, duygusal, akıldışı olması
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gerektiğini

"öğrenirler";

kendi yaşamları üzerinde erkekten daha az bir denetim iradesi

geliştirirler; özellikle erkeklerle yarışmak zorunda oldukları alanlarda başarılarını beceri ve
akıllarından çok "şan"a bağlarlar. Ancak günümüzde genç yetişkinler bu geleneksel kalıp
yargıları aşabilmektedirler. (Onur, B. 2004: s. l 04-105)

2.3.8.Özdeşleşme (İdentifikasyon) ve Benlik Kimliği,
Benlik, içinde yaşadığı kültür ortamından aktarılan, kişiliğini oluşturacak iletileri önce
"içe atım" adını alan savunma düzeniyle içine alır. İçe atılan iletilerin taşıdığı bilgiler, değerler
önce benliğin içinde yabancı bir cisim gibi varlığını sürdürür, daha sonra "özdesleşme" adını
alan savunma düzeni aracılığıyla benliğin parçasını oluşturur. (Köknel, Ö. 2001: s.29)

Çocukluk çağında anne ve baba başkalarından daha farklı algılanıp değerlendirilir. Onlar
düş gücüyle ve gerçek dışı bir görüşle güçlü, üstün varlıklar olarak kabul edilir. Zamanla
kendini evrenin merkezinde etkin ve güçlü gören genç, anne-babasını etkisiz, güçsüz görmeye,
eleştirmeye başlar. Ayrıca genç ailenin, anne-babanın, yakın çevrenin bir uzantısı olmaktan
kurtulmak için değişik ve yeni iletişim kaynakları arar. Her ileti gençte olumlu ya da olumsuz
bir iz bırakır ve davranış değişikliği yapar. İletişim yaptığı kaynakların ve kişilerin özelliğine
göre, giyinmesini, oturmasını, yürümesini, çalışmasını, amaçlarını, inançlarını, dünya görüşünü,
düşüncelerini etkileyen iletiler alır. Gence her an türlü kaynaklardan gelen iletilerin, özdeşleşme
süreci içinde bütünleşip, genç tarafından benimsenenleri onun kimliğini, kişiliğini oluşturur.
Çocukluk

çağında

yapılan

özdeşleşme

sürecinin

etkisiyle

genç değişik,

farklı,

yeni

özdeşleşmeler yapar. Yeni özdeşleşmelerle eskiler arasında seçim yapılır. Seçim sonucu kimi

•.

yeni özdeşleşmeler eskilerle birleştirilip bütünleştirilir, kimileri reddedilir, atılır. Böylece benlik
kimliği gelişmeye başlar. Gencin kimliğinde süreklilik kavramı ortaya çıkar. Başkalarının
kendini değerlendirmesini önemser. (Gün, E. 2006: s.7)

Benlik kimliği kazanan genç, başkalarıyla yakınlaşma sürecinde kimliğinin özellikleri,
sınırları içinde arkadaşlıklar, dostluklar kurar ve sağlıklı iletişim içine girer. Benlik saygısının,
kişisel deneyimle, başkalarının onun hakkındaki yargıları, aile ve arkadaşlarla özdeşimine bağlı
olarak kazanıldığını; ancak olayların yorumlanmasında kendilik görüşüne önemli derecede etki
yaptığını belirtmektedir. (Gün, E. 2006: s.8)
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2.3.9.Benlik
Rogers

Bilinci,

(1951)

benlik tasarımı"
demektedir.

kişilik

ile ilgili en önemli

ya da "benlik

Benlik tasarımı

kavramın

algısı", benlikle

geniş anlamıyla

benlik olduğunu

ilgili algıların

bireyin özellikleri

çevresi ile ilgili benlik algısı ve tasarımları,

vurgulamış

örgütlenmiş

ve yetenekleri

ve

bir biçimidir,
diğer insanlarla

olumlu, olumsuz amaç ve idealleri gibi öğelerden

oluşur. (Hakan, S. 2004: s.162)

Çocuk dünyaya gözlerini benlik bilinçsizliğiyle
arasında

atılır. Benlik

bilincinin

gelişmesi;

layığım ve ben yaşamda karşılaşabileceğim
Mesajını

öncelikle

anne-babasından

"Ben,

ben olduğum

için değerliyim,

veya

onunla

söylediklerinden

bilinç kazanmaya

başlar. Benlik bilinci öz-saygı,

en

ve çocuğa duygusal

çok

vakit

geçiren

yaklaşımlarından

öz-deger,

görebileceğini

düşündüğü

Öz-değer;

ukalalık,

üstünlük

benmerkezcilik

duygusu

ve bencillige,

seçilmiş üyesi olmak gibi dışsal değerlerle

başkalarından

ya da aşagılık

öz-güven

Olumlu

benlik

"negatif ego"

onay, kabul ve sevgi

öz-sevgi;

bilincine

ve yeteneklerini

değerli ve güvende hissetme,

sahip

çıkarcılık

ve

temelini

acizlige,

öz

ya da aşırı fedakarlıga,

öz

para, konum, unvan ya da bir gurubun

kendini var etme çabasıyla kendini kandırmacaya,

olmak,

geliştirmesine

ve nevrozun

duygusuna

insanın benine ait olan onuru; negatif egosuna ait olan gurura dönüşür.

hedeflerini

çocuk

bir maske, sahte benlik geliştirir. Zamanla bu benliği kendisi sanmaya

kibir, despotluk ya da boyun eğicilige, öz-saygı;

güvenmesine

alır. Böylece

durumlarda,

başlar, böylece özdeşim kurduğu şey düşük benlik bilinci, yabancılaşma

güven;

yetişkinlerin

öz-sevgi, öz-sorumluluk,

yani ben'in bilinçlenmediği

gelişir. Birey ben olarak onay, kabul ve sevgi görmediğinde,

sorumluluk;

yeterliyim."

tümünü içerir. (Gün, E. 2006: s. 9)

Benlik kavramı gelişmediğinde

atar.

sevilmeye

sorunların üstesinden gelme konusunda

davranışlarından,

kavramlarının

açar. Benlik bilincinin temeli 0-6 yaşları

insanın

kendine

katkıda bulunur.

(Gün,E. 2006: s. 9)

değer
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kendine

Olumlu benlik bilinci, kendini

yetkin olma, bir insanın başarı potansiyelini,

doğrudan etkiler. (Gün,E. 2006: s. 9)

vermesine,

ilişkilerini,

kişisel

2.3.10.Benlik

Saygısı,

Benlik saygısı, kişinin kendisini benimseyip değer vermesi, kendisine güven ve saygı
duyması, kişinin kendini değerlendirmesi sonucunda ulaştığı benlik kavramını onaylamasından
doğan beğeni durumudur. Benlik saygısının insan yaşamında özellikle de adolesan çağında çok
önemli bir yeri vardır. Adolesan çağında kazanılan kimlik duygusu benlik saygısıyla ilişkili
olarak gelişir. Benlik saygısının kişinin geldiği aile, anne-baba, eğitim düzeyi, meslekleri,
ekonomik durumları gibi etkenlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. (Gün,E. 2006: s. 9)

Houser, kişinin kendine verdiği değer üzerinde durmuş ve benlik saygısını, kişinin
kendi değerinin, kendi düşünce ve duygularına verdiği önemin değerlendirilmesi

olarak

tanımlamıştır. (Gün, E. 2006: s. 9)

Chrzarowski, benlik saygısının en geniş anlamıyla kişinin yetenek ve güçlerinin iyi bir
değerlendirmesine

dayanan, kendisiyle ilgili olumlu imgesi olduğu görüşündedir. Benlik

saygısının bazı yönleri, zeka, görünüm, beden yapısı gibi kişinin doğal özelliklerinin üzerinde
gelişir. Yaşam deneyimleri, kültür, toplum, aile ve tüm çevresel faktörler bu materyalin üstüne
yapılanmada rol oynar. (Gün,E. 2006: s. 20)

Rosenberg; benlik saygısının, kişinin kendini değerlendirirken aldığı tutumun yönüne
bağlı olduğunu belirtir. Kişi kendini değerlendirmede olumlu bir tutum içindeyse benlik saygısı
yüksek, olumsuz bir tutum içindeyse benlik saygısı düşük olmaktadır. (Gün,E. 2006: s. 9)

Adolesan döneminde kendisinin nasıl biri olduğu, neye benzedigi, kendisi hakkında
neler hissettiği ergeni en çok düşündüren sorunlardandır. Bireyin kendisi hakkında olumlu ya da
olumsuz bakış açısına sahip olması, kendini değerli ya da değersiz olarak görmesi benlik
saygısını belirler.

Benlik saygısı yüksek gençler başarıya çok önem verir ve yarışma gerektiren uğraşları
seçerler. Benlik saygısı insanın kendini ne kadar kabul ettiği, sevdiği, değer verdiği ve çevresinden
ne kadar onay gördüğü ile ilişkilidir. Kişinin benlik saygısının yüksek olması başkaları tarafından da
değerli bulunduğu inancını pekiştirir. Benlik saygısının düşük olması ise başkalarınca olumsuz
değerlendirildiği inancını pekiştirir. (Gün, E. 2006: s. 20)
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Genelde

bir çocuk,

kendisini

zamanlarda

iyi olduğu konusunda

etkileşimler

arar.

ayabilen

olumlu

sağlayacak,

sürdürmeye

başarılı

yarayacak

sahip olan bir çocuk kendisini,

yetenekli

saygısı olan çocuk okulda ve hayatının

hissetmesini

düşünmesini

Yüksek benlik saygısına

ve bunları gerçekleştirebilen

eğiliminde

başarılı

etkinlikler

gerçekçi

bir birey olarak algılayacaktır.

geri kalanında

kapasitesinin

olmadığı
ve

hedefler

Düşük benlik

altında başarılar hedefleme

olacaktır. (Gün, E. 2006: s. 20)

Rogers'a göre birey, kendisinin merkez olduğu, deneyimlerle dolu, değişken bir dünyada
yaşamaktadır.

Yaşandığı ve algılandığı için organizma bu alana tepki göstermektedir.

Birey için bu

algılanan alan gerçekliktir. Organizma bu olağanüstü alana karşı organize edilmiş bir bütün olarak
tepki gösterir. Bireyin tek bir eğilimi ve çabası vardır; kendini gerçekleştirmek,
sürdürmek

ve çoğaltmaktır.

(Karahan.T.F,

Davranışlar

Sardoğan.M.E.

ihtiyaçları

vücut yapısının

için amaca yönelik tutumlardır.

I 994: s.79-84)

Ergenlerin sorunlarına yönelik araştırmalar,
ilgili kaygılar taşıdıklarını

karşılamak

gerçekleştirmeyi

göstermektedir.

ergenlerin bedenlerinin yapısı ve görünüşü ile

Kültür ve modanın etkisi ile ideal olarak kabul edilen

etkisinde kalan genç, bir ideal vücut imgesi geliştirebilir.

İdeal olanla kendi

görünüşü arasında uyuşmazlık ortaya çıktığında, bunu kabul etmek ve kendi hakkında olumlu bir
vücut imgesini geliştirmek ergenin karşı karşıya olduğu gelişim görevlerinden birisidir.
Ergenlikte

artan beden enerjisinin

yapma aynı zamanda bir sosyalleşme

en uygun şekilde kanalize olacağı alan spordur. Spor

aracıdır. Sporun ülke çapında yaygınlaştırılarak,

sporun her hangi bir dalında aktif olarak çalışmasının

sağlanması,

kazandıracaktır.

gençler

Gelişmiş

ülkelerde-

örgün eğitimdeki

olanlar yaklaşık dörtte bir oranında iken, ülkemizde
derece düşüktür.

Benlik
zorluklardan

arasında

ruh sağlığına

sporda

güç

lisans sahibi

gençler arasında lisanslı sporcu sayısı son

(Gün, E. 2006: s. 20)

saygısı

yüksek

olan

kişide

kendine

güven,

iyimserlik,

başarma

isteği,

yılmama gibi olumlu ruhsal nitelikler bulunur. Buna karşılık benlik saygısı düşük

bir kimsenin kendine güveni azdır, kolay umutsuzluğa
geliştirmeye

toplum

gençlerin

daha yatkındır.
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kapılır, kısacası olumsuz ruhsal belirtiler

Benlik
değerlendirme
saygısının
olduğu

saygısı

motivasyonel

ve ya kendini

gelişmesi

yaşıtlarıyla
başlayan

gelişimsel

göstermektedir.

karşılaştırmalar

Kişiler

karşılaştırırlar.

kendi

Yapılan

bir

kaynağı

olumlu değerlendirme

için, sosyal

belirtilmektedir.

gücün

olay

olarak

olduğunu

Benlik

ve yansıtılmış

değerlendirmelerin

kaynak

farkına

varabilmek

ergenlik

dönemi

için

kendilerini

altı, yedi yaşlarında

boyunca

yoğunlaştığını

(Sevinç, M. 2003: s.330-334)

Benlik saygısı; yüksek, orta, düşük olarak gruplandırılmaktadır.
saygısına

kendini

üzerine odaklanmıştır.

bu tür karşılaştırmaların
ve

Bireyin

gereksinimi

değerlerinin

çalışmalar

tanımlanır.

sahip insanların

mutlu, sağlıklı, üretken, başarılı

güçlükleri

yenmek

bireylerin

ise, başarısızlığı

gösterdiklerini,

için daha uzun

başarısız

bulunabileceklerini

söylemiştir.

olduklarında

kendilerine

ve yaşamdaki

olmak için eğilim gösterdiklerini,

süre çaba harcadıklarını,

beklediklerini

Brown; yüksek benlik

düşük

Sinirli

benlik

saygısına

olduklarını,

"yeteneksiz"

daha

gibi

önemli

şeyleri

göz ardı edebileceklerini

kendini

hissetme

yolu benlik

saygısını

başa

çıkabilme

yeteneğiyle,

düşük

sahip

az gayret

suçlamalarda
belirtmektedir.

(Sevinç, M. 2003: s.330-334)
Gervis'e
Yüksek

benlik

başarısızlık

göre çocuklarda
saygısı,

algılama

benlik

saygısı

ise

ve zayıf benlik kavramı ile ilişkilendirilmiştir.

Copersmith
özelliği

zorluklarla

tanımlamaktadır.

(1967), benlik saygısını kişiliğin önemli bir boyutu ve olumlu bir kişilik

olarak kabul ederken,
derecesi

şeklinde

bireyin

kendini

tanımlamaktadır.
••

yetenekli,

Benlik

önemli,

saygısının

başarılı

gelişimine

ve değerli

olarak

katkıda bulunan

4

temel etkenden bahsetmiştir:
I. Kişinin yaşamında önemli bir yere sahip olan insanlardan gördüğü ilgi, kabul edici ve saygılı
davranışların miktarı bu konudaki temel etkenlerden biridir.
2. Kişinin başarıları ve sahip olduğu statü de bir başka etkendir.
3. Kişinin başkaları tarafından kendisi için konulan ve kendi istediği amaçlara ulaşmış olması
gerekir. Kişinin başarılarını

ve gücünü kendi ölçütleri açısından değerlendirmesi

benlik

saygısının gelişmesiyle ilgili temel bir etken oluşturur.
4. Kişinin başkaları tarafından yapılan değerlendirmelere de nasıl karşılık verdiği de bir başka
etken olarak gösterilmektedir.
34

Bazı çocukların
vardır.

Fiziksel

yüksek

bir engel,

benlik saygısı

hastalık,

zihinsel

geliştirmelerini
eksiklikler,

daha zorlaştıran

dikkat problemleri

kültürel fakirlik, aile, alkolizm, çevresel baskılar gibi bazı durumlardan

özel baskılar

olabilir.

Sosyo

dolayı benlik saygısı az

olabilir. Ama tüm bunlara rağmen bu çocuklar yüksek benlik saygısı da geliştirebilirler.

Vücut yapısı ve kişilik arasında,

anlamlı bir ilişki vardır. Fiziksel bakımdan

olma, çocuklar ve gençler için başarı ve onur kazandırır.
kavramı

geliştirme

kendilerini

akranlarıyla

sıra bedensel
kavramı

için bir avantajdır.

Buna karşılık

karşılaştırdıklarında,

güçtür. Okul başarıları

benlik kavramı geliştirebilirler.

zayıf ve çelimsiz görünüşlü

çocuklar

benlik kavramı geliştirirler.

Bunun yanı

kişinin kendini tanıması

oldugu

çok iyi olan çocuklar, çelimsiz

da

olumlu benlik
de olsa olumlu

(Gün, E. 2006: s. 3)

Bütün bu tanımlar ve açıklamalarda

güçlerini

taşıma, olumlu benlik

gelişimi iyi olan ama okul başarısı düşük olan çocuk ve gençlerin,

geliştirmeleri

kavramının,

olumsuz

Bu özellikleri

kuvvetli

noktalar birleştirildiğinde,

ve gerçekçi olarak değerlendirmesi

gibi kabul edip kendini

sevgi, saygı ve güven duygularından

belirtilen

benimsemesi

sonucunda

oluştuğu söylenebilir.

benlik saygısı

ile kendi yetenek ve

kendisine

karşı duyduğu

(Gün, E. 2006: s. 22)

2.3.11.Benlik Saygısının Sporla İlişkisi,
Bedensel

etkinlik

ve

fiziksel

sağlık

ilişkisini

inceleyen

çalışmaların

sayısıyla

karşılaştırıldığında psiko-sosyal sağlığa yönelik etki üzerindeki çalışmaların çok sınırlı olduğu
fark edilecektir. Spor faaliyetlerinin ruhsal sağlığa etkisiyle ilgili çalışmalar genellikle dört
boyut üzerinde yoğunlaşmıştır, bunlar duygu-durum, korku, depresyon ve benlik tasavvurudur.

Konuyla ilgili deneysel çalışmaların sonuçlarını derleyen Knoll, bedensel egzersize bağlı
olarak duygu-durum ve benlik algısında olumluya doğru bir artışın, korku ve depresyonda ise
bir azalmanın yaşandığını belirtmiştir. (İkizler, H.C. 2002: s.20)

Benlik saygısı, insanın kendini ne kadar kabul ettiği, sevdiği, değer verdiği ve
çevresinden ne kadar onay gördüğüyle ilişkilidir. İnsanların kendileri hakkında ne hissettiklerini
anlayabilmek içinde araştırmacılar; benlik saygısı ile beden imgesi memnuniyeti arasındaki
ilişkiyi araştırmışlardır. (Blascovic, J .Tomaka.J. 199I: s. I I 5-120)
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Egzersiz

yapmanın

·oymak adına yapılan
memnuniyeti

Valley
belirtmiştir.
sporları

egzersiz

yapmanın
araştırmaları

(2000), araştırmalarında,

Wiliamson.

benlik

söylemişlerdir.

Fakat

saygısına

olumlu

etkisinin

olduğunu
oyun

Ancak buna istisna olarak; Tiggerman

benlik saygısı arasında

ve

erkekler için pozitif bir

belirtmiştir.

(Tıggeman.M.

S. 2000: s.119-127)

araştırması

ve Sime (1981)

üzerine
Sime

ve

görünmediğini,

başarılı

tarafından

yapılan

bir tartışmayı

diğerleri

genel

bir eleştiri,

içermektedir.

spor

egzersiz

aktivitelerine

katılımın

refah

eleştirisini

yapan

kişiliği

fakat zindelik düzeyini yükselten yoğun egzersiz ve programların,
olumlu yönde etkileri olabileceğini

Benlik

özelliklerinden

kavramı

etkilenmemiş

hariç,

genel

görünmektedir.

kişilik

söylerler. (Gıll, D.L.1986:

Strobe ve Stroebe (1998), özellikle dayanıklılığın
pozitif yönde gelişeceğini

bağlı bedensel

değişikliklerle,

belirtmişlerdir.

geliştirildiği

ruhsal durum,

kuvvetteki

artıştan

değişikliklerin,
benlik

s.37-103)

zindelik antrenmanlarında

Fakat bazı çalışmaların

bu değişimin

yani kişinin kendi dış görünüm ve gücünden duyduğu

yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. (İkizler.H.C.

Doğan, Çorapçıoğlu

fiziksel

etkilemiş

önce ve düşük benlik saygısına sahip katılımcıların

saygısını, olumlu yönde etkileyebileceğini

duygu-durumun

hiçbiri,

pek

kabul etmişlerdir.

Bazı bulgular, artan kuvvet ve beden imgesindeki

özellikle de zindelik programlarından

memnuniyetle

ve psikolojik

Bu araştırmanın

benlik kavramı ve genel zihin sağlığına

harekete

ortaya

1995: s.81)

yapan kurum zindelik, koşu, tae-kwan-do,

yapmıştır.

egzersizle

etkisini

benlik saygısı, vücut imgesi

kızlar için ise negatif anlamlı bir ilişki olduğunu

Folkins

Folkins,

araştırmacılar;

saygısına

dolaylı yoldan bir ilişki olabileceğini

gibi pek çok dalda araştırmalar

ilişki olduğunu,

ve benlik

da vardır. (Aine.D.Leister.D.

Ve bunu destekleyen

Williason

memnuniyeti

çerçevesinde

arasında

araştırmalar

(1992),

imgesi

araştırmalar

ve egzersiz

bunu desteklemeyen

beden

ve Çelik (1994), üniversite

2002: s.20-30-31)

öğrencilerinin

aktif sosyal etkinliklere

katılma oranları ve benlik saygısı düzeyleri belirlediği araştırmasında,

spor yapan ve yapmayan

öğrencilerin

spor yapan öğrencilerde

beden imgeleri

arasında

beden imgesi değerlendirmesinin

fark olup olmadığı

konusunda

daha olumlu olduğu sonucuna
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varmıştır.

Sosyal etkinliklere

katılma

derecesi

ise yüksek sosyo-ekonornik

daha yüksek bulunmuştur.

Günümüzde
tasavvurunun

düzeydekiler

ve benlik saygısı yüksek olanlarda

Çorapçıoğlu.

A.Çelik.G.

(Doğan.O.Doğan.S.

birçok

araştırma

düzenli

olumlu yönde değiştiği

spor faaliyetlerine

sonucunu

vermiştir.

1994: s.33-37)

katılanlarda,

sadece

benlik

Burada genel benlik tasavvurundan

çok fiziksel benlik algılaması daha fazla etkilenmektedir.

Alferman

ve arkadaşlarının

(1993), sporun benlik algısına etkisinin

incelendiği

ve iki

grup üzerinde yürütülen bir çalışmada, birinci grupta yer alanlara altı ay süreyle haftada bir belli
bir antrenman

programı

Çalışmalara

uygulanmıştır.

başlamadan

önce

her

İkinci gruptakilerin
iki grubun

da genel

Başlangıçta

iki grup arasında fark tespit edilmemiştir.

ay boyunca

düzenli

algılamalarında

spor programını

diğerlerine

derecede

benlik

algılamaları

olmamıştır.
ölçülmüştür.

Altı ay sonra testler tekrarlandığında;

takip eden kişilerin,

göre önemli

ise böyle bir faaliyeti

özellikle kendi bedenlerine

artış tespit edilmistir.

(İkizler,

altı

yönelik

H.C. 2002:

s.20-30-31)

Bandura'nın

1970'li

yılların

sonlarına

doğru ileri sürdüğü

"algılanan yeterlik", bir

kişinin belli bir işi uygulaması, başarı ile bir görevi tamamlaması ile ilgilerine, yeteneklerine ait
algıları ve inançlarıdır, "kendine yeterlik" ise bir kişinin belirli bir hedefe ulaşmak için gerekli
olan davranışı kendi başına başarıyla yürütebileceğine duyduğu inanç olarak tanımlanmıştır.
(Boyce, B.A.Bingham, S.1995: s.73)
Kişilik ile sportif eylemler aı;.asındakiilişkiyi ele alan bir araştırmada O. Neumann, genç
performans sporcuları ile sporcu olmayanları karşılaştırdığında spor yapanların yapmayanlara göre
daha canlı, daha çalışkan, ilişki kurmaya sürekli hazır, sebatlı, zor koşullarda ortama uymalarının
daha iyi olduğunu belirlemiştir.

İngiltere'de milli takım düzeyinde 57 tenisçi üzerinde yapılan bir çalışmada, tenisçilerin
spor yapmayanlara göre dışa dönük kimseler olduğu, ancak bunların içinde en başarılıların içe
dönük özellikler taşıdığı anlaşılmıştır. (Tiryaki, Ş. 2000: s. 109)
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Tiryaki ve arkadaşları

(1991) yaptıkları bir araştırmada

göre daha dışa dönük ve duygusal

da spor yapanların yapmayanlara

olarak dengeli oldukları belirtmişlerdirtir.

(Tiryaki.Ş.

2000:

s. l 09)
Yegül (1999),

liseli erkek sporcular

benlik

algısı puanları

sporcu

olmayanlar

puanlamasına
yeterlilik

arasındaki

arasında

ilişkileri

Rosenberg

göre istatistiksel

ve global benlik

ile sporcu olmayanlar
araştırdığı

Benlik

arasında

çalışmasında;

Saygısı

sporcu

Ölçegi'nin

benlik

olarak anlamlı bir fark bulamamıştır.

saygısı puanlarında

sporcular

benlik saygısı ile
olan bireyler
saygısı

alt ölçeği

Fakat sporcuların

lehine anlamlı

ile

atletik

farklar bulunmuştur.

Bunun nedeni için ise sporcu bireyin devamlı sporla iç içe olması, yaptığı spordan zevk alması
ve kendini
başarılarla

bir sporcu

olarak

yeterli algılaması

atletik yeterlik

gelen tatmin duygusu da olumlu düşünceler

algılamalarına

sebep olabileceği

Aşçı, Gökmen,
benlik

kavramlarını

arasında

atletik yeterlilik,

anlamlı farklılıkların

artırmıştır.

sporcuların

Sportif

kendilerini

yeterli

belirtilmiştir.

Tiryaki

liselinin

yaratarak

puanlarını

ve Öner (1993),
karşılaştırmış

174 erkek sporcu

ve liseli

sosyal kabul ve fiziksel

olduğunu göstermiştir.

erkek

görünüm

ve 174 sporcu olmayan

sporcularla

sporcu

puanlarında

olmayanlar

istatistiksel

olarak

(Aşçı, F. H. Gökmen, H. Tiryaki, G. Öner. U. 1993:

s.34-43)

Schumaker,
öğrencileri

Smoll

üzerinde

ve Wood

araştırmışlar

davranış alt ölçeklerinde

sporcu olmayanlara

Kamal ve arkadaşlarının

sporcuların

ilgili yaptıkları

sporcu olmayanlara

spora katılımın

ve sporcuların

(Aşçı.F.H.Gökmen.H.Tiryaki.G.Ön~r.U.

nitel bileşenlerle

(1986),

fiziksel

benlik

kavramına

ben, ahlak-etik

etkisini

ben, kişisel

göre daha yüksek skorlar aldıklarını

lise
ben,

bulmuşlardır.

1993: s.34-43)

( 1995), sporcular ile sporcu olmayanların
çalışmada,

genel benlik saygısı

benlik saygılarındaki

skorları

karşılaştırılmış

ve

göre belirgin derecede yüksek benlik saygısına sahip oldukları

gözlenmiştir.

2.4.Kişilik

Gelişimi,

Kişiliği, bir bireyi diğerlerinden ayıran biyolojik, psikolojik ve

toplumsal niteliklerinin dinamik bir bütünü olarak tanımlamak mümkündür benliği ise, kişiliğin
öznel yanı, bir insanı kendini algılayış biçimi olarak tanımlaya biliriz benlik, ben neyim? ne gibi
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özeliklerim

var? ne olmak

istiyorum,

cevabını

teşkil eder. Böylece

yargıları

gibi konularda

nasıl davranmalı

ve davranmamalıyım

benlik bireyin özellikleri,

kendisine

ilişkin görüşlerin

yetenekleri,

gibi soruların

amaçları,

idealleri

dinamik bir görüntüsüdür.

değer

(Can, G.2005:

s. 12)

Bilindiği

gibi, kişilik insanın en temel yönüdür.

geliştiğini,

değişip değişmediğini

kişiliğini

açıklamaya

Saldırganlık

çalışan

iki temel

ya da utangaçlık

çalışır. Perlmutter
yaklaşım

kişiliğin ne olduğunu,

nasıl

ve Hall'a göre (1992), yetişkin

vardır.

gibi bir takım özelliklere

ise: Kişili~in belirli evrelerden
bağlamlarla,

araştırmaya

Psikoloji

Mekanistik

bölünebilir.

yaklaşıma

Organizmik

göre:

yaklaşımda

geçerek geliştiği kabul edilir. Ayrıca, kişiliği içinde bulunduğu

yani kişinin mensup olduğu bölüğün çeşitli yaşam görevlerine

etkileri açısından da

ele almak olanaklıdır.

Dürüstlük,
ve davranışa
değişmeden

içtenlik, utangaçlık

doğru

sürekli

eğilimler

kalırlar, dolayısıyla

gibi kişilik "öz-çizgileri"
ya da hazır

davranışı önceden kestirmeye

(trait theory) her insanda pek çok özçizginin
getirerek bir kişilik modeli kurmak olanaklıdır.
kişiliğin

5 boyutunun

duyguları

(nerotiklik,

ve davranışları

Normahaan

Bu özçizgiler

duygulara

zaman

içinde

olanak tanırlar. Öz-çizgi kuramı

olduğunu kabul eder. Önemli özçizgileri bir araya
Paul Costa ve Robert McCreane

dışadönüklük,

açıklayabileceğini

ve arkadaşlarının

oluşlardır.

(traits) düşüncelere,

açıklık,

ve önceden

80 Ii yıllarda geliştirdiği

yumuşaklık,

5 etken modeli,

sorumluluk)

tutumları,

kestirilebileceğini

ileri sürmektedir.

6 etken modelinde

de kişilik boyutları

farklı olmakla birlikte temel yaklaşım aynıdır. (Onur, B.2004: s.330-331)

.

Kişilik sözcüğü gün içinde hemen hemen hepimizin birkaç kez kullandığı bir
sözcüktür. Ancak bu sözcüğü her kes farklı anlamlarda kullanır. Kişilik nedir? Kişiliğin pek çok
tanımı

yapılmaktadır

sağlayamamışlardır.

ancak

çalışmacılar

kişiliğin

tek

bir tanımı

üzerinde

mutabakat

Kişilik; kısaca kişinin sahip olduğu genel ve özel özellikleri ve bu

özelliklerin o kişinin sosyal yaşamını nasıl yönlendirdiği anlamını taşır. Yörükoğlu'na göre
kişilik "Bir insanı başkalarından ayıran duyuş, tutum ve davranış örüntülerini içeren tüm
ruhsal özelliklerdir" şeklinde ifade etmiş. Köknel ise kişiliği "Bir insanı başkalarından
ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünü" olarak tanımlamıştır.
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Ergenlik
değişikliklerin

bu dönemde

büründüğünü
kaynaklıdır.

konularındaki

çalışmalarıyla

yer

aldığını,

tanınan

bu evrede

ileri sürer. Hall'a göre bu değişiklikler
Hall bu dönemi

Stanley
çocuğun

Hall,

hızlı

tümüyle

cinsel olgunluk

yeni

ve

belirgin

bir kişiliğe

sonucu, yani biyolojik

bir "fırtına ve gerginlik" evresi olarak tanımlar. Ona göre, bu

evredeki genç, duygusal, dengesiz, önseziden yoksun bir bireydir. '(Yavuzer, H. 1992: s.284)

Yeni doğan çocuk, ne bir kişilik yapısına sahiptir ne de çevresindekiler hakkında bir
kavramı

vardır.

Günler

geçip

bebek

büyüdükçe,

yavaş

yavaş

kendisini,

çevresinde

bulunanlardan ayırt etmeye başlar. Mesela, beşiğinde parmağını emdiği zaman hem ağzında
hem de parmağında bir duyum olur. Battaniyesini ağzına aldığında ağzında bir duyum hasıl
olduğu halde battaniye de böyle bir duyum olmamaktadır. Bu suretle çocuk, bu "ben" bu da
"benden gayrısı" kavramlarını geliştirmeye başlar. Çocuk büyüyüp olgunlaştıkça ve çevresiyle
olan münasebetler yolu ile sosyalleşmesi sağlandıkça, çocuğun "ben kavramı" yani çevresindeki
şahıs, grup, cisim ve olgular karşısında "ben"in yeri ve durumu şekil kazanmaya başlar. Ferdin
sosyalleşmesi,

tabiatiyle

doğuştan

getirdiği biyolojik

imkanlar,

zekası,

görgü çeşit ve

zenginlikleri içerisinde şekil alacaktır. Bu görgüler,

a)Ferdin içinde bulunduğu kültüre has müşterek görgüler
b)Ferdin yalnız kendine has olan ferdi görgülerdir.

Kişinin çevresiyle olan münasebetlerinde belli durumlara, şahıslara ve olaylara karşı
gösterdiği davranım tarzının bireye has bir şekilde sisternleşmesinde, bu "benlik kavramı"
büyük

rol

oynamaktadır.

Bu

sistemleşmiş

davranım

tarzı,

onun

kişiliğini

meydana

getirmektedir.

Bazıları kişiliği, bireyin, başkaları tarafından görülüşü olarak tarif etmiştir. Tabiyatıyle
bu işin bir yönüdür. Çünkü ferdin sistemleşmiş davranımı, "ben kavramının" etkisi altındadır:
"Ben" de başkalarının ferde gösterdiği davranımın etkisi altındadır. G.W .Allport'un ifadesiyle
kişilik, ferdin çevresine kendine has tarzda intibakını tayineden psiko-fizik sistemlerin ferd
içindeki dinamik organizasyonudur. (Allport, G. 1937: s.48) Bu tarifi, daha sonraki yayınlarında
da muhafaza etmiştir. (Allport, G. 1961: s.28)
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Bir başka yazara
sistemidir. (Bingham,

göre kişilik, bir ferdi diğerinden

eleştiren

müşterek

çalışacak

Stagner Alport'un

söylemektedir.

Kendisi

eğilimler

I 937: s.2 I)

Bu tarifte, ferdin bedeni şartlarının,
birbirleriyle

ayırt eden bir dinamik

şekilde birbirine

psiko-fizik

kişiliği,

mizacının,

sistemlerin

zekasının

örüldüğü

ve diğer bütün niteliklerinin,

işaret edilmektedir.

neler olduğunu

Çeşitli tarifleri

yeteri kadar belirtmediğini

kişinin kendisi ve çevresine ait duygu, düşünce, inanç ve

beklentilerinin fert içinde örgütlenmiş şeklidir diye tarif etmektedir. Bireyin görünüşünü,
kabiliyetlerini, güdülerini, ihtiyaçlarını, heyecansal reaksiyonlarını ve geçmiş görgülerini içine
alan kişilik, muğlak fakat ferdin özüne has bir bütündür. Kişilik, dinamik yani her zaman
hareket halinde, değişebilecek olan bir bütün olmakla beraber oldukça devamlıdır. Bu sebepledir
ki ele alınan bir fert için sakin, atak, kendine güvenir gibi özellikler düşünebilmekteyiz.

Ferdin çevresine olan intibak bozukluklarında ferdin" benlik kavramı", yani kendini
görüşü, problemi teşhis ve hallinde bilhassa çok önemlidir. Eğer ferdin "benlik kavramı" ile
çevredeki şahısların ferdi görüşü arasında çok uyuşmazlık olursa, bu, çelişmelere yol açar ve
fert intibak bozuklukları gösterir. (Tan, H. 1975: s.41-42)

2.5.Sosyal Gelişim,
Ergenlik kavramının, tanımı ve yaş dilimlerinin içindeki yerinin saptanması açısından
değişik toplumlarda çocukluktan erişkinliğe geçiş birdenbire olur. Toplumun gelenek ve
görenekleri uyarınca düzenlenen bir törenden sonra genç, artık erişkin olarak kabul edilir. Bu tür
toplumların bazılarında, özellikle erkeklerin erinliğe geçişi "İnitiation"

adı verilen uzun

törenlerle olur. Topluma girişi, üyeliğe kabul edilişi simgeleyen bu törenlerde, ergen havaya
atılır, yere düştüğü zaman iyice dövülür. Kızların yanından uzaklaştırılarak delikanlıların yanına
konur. Genç burada sürekli bir işkenceye tabi tutulur. Daha sonra sünnet edilir ve uyması
gereken kurallar kendisine açıklanır. (Tanyol, C. I 954: s.577)

Hangi toplumda olursa olsun ergen, çağına özgü olan duygu, düşünce, tutum, davranış
ve eylem içerisindedir. Bu çağın temel özellikleri, duygusal coşku ve taşkınlık, çabuk kurulan
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ve bozulan ilişkiler, kolay etkilenme,
biçiminde özetlenebilir.

(Köknel, Ö, 1979: s.31)

Toplumumuzda
eğitim yaşamında

sürekli

Zor yoluyla
uygun davranışlara

veya sevgiyi
yöneltmek

kişinin yokluğunda

istekleri doğrultusunda

Tezcan'ın
çatışmaların
ekonomik

ve gelişim

değerler

denetlemek,

gençleri

ile özdeşleşmelerini
ve cezadan

ve değerlerini

kurtulma

isteklerine

Ne var ki, bu tip

içselleştirmelerini

olasılığı yüksek durumlarda,

sağlamaz,

gençler

kendi

(Atakan, S. 1990: s.90)

konu alan araştırmasında

yargılarının

içinde ergen,

ana-babaların

için kısa vade de geçerli gibi görülebilir.

davranacaklardır.

değişiminin

toplumsal

(Yavuzer, H. 1992: s.292)

esirgeyerek

kuşak çatışmasını

değer

gösteren

etkinlik kazanmak, toplumun ve arkadaş çevresinin

kaygı duymaktadır.

onların ana-babaları

denetici

değişen

başarılı olmak, ekonomik

onayını almak konularında

denetim,

toplum içinde sivrilme, ilgi çekme, rol sahibi olma çabası

değişmelerine

öğrencilerin

bağlamışlar,

yarısı, kuşaklar arası

toplumun

de bu konu da önemli rolü olduğunu

sosyo-kültürel

ileri sürmüşlerdir.

ve

(Tezcan,

M.

1981 : s.128)

Erişkinler,

gençleri

eskiden

asmayan ve kendi doğrultularında
öyle umursamaz
kapılıyorum.

kurallara

ki, ilerde
Bizlere

sorumsuz,

saygısız,

büyüklerin

giden kişiler olarak tanıya gelmişlerdir.

ülke

büyüklere

boş veriyorlar.

beri

yönetimini

.

karşı

ele alacaklarını

saygılı

olmayı

Çok duyarsızlar ve beklemesini

"Günümüz

düşündükçe

öğretmişlerdi.

öğütlerine

kulak
gençleri

umutsuzluğa
Şimdiki

gençler

bilmiyorlar ... " Bu sözleri,

İsa'dan 8.yy önce yaşamış Hesiod adında bir düşünür söylemiştir. Sokrates te buna benzer
görüşler ileri sürmüş, çağının gençliğinden yakınmış. Gençlerin eski kuşaklarla ilgili görüşleri
de tarih boyunca değişmeden kalmıştır. Erişkinler gençlerin gözünde, hep geri kafalı ve tutucu
kişilerdir. Gençleri anlamaya yanaşmazlar. Daha da ileri giderek eski kuşakları çıkarcı ve
ikiyüzlü olmakla suçlarlar. Yaşlılar kendi aralarında nerde bizim zamanımızda ki gençlik, nerde
şimdiki zamanın gençleri derler. Oysa kendileri de bir önceki kuşaklarla aynı sorunları
yaşadıklarını unuturlar. (Yörükoğlu, A. 1989: s.389-390)
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Gençlerle
değildir.

eski kuşaklar

Ancak

bu karşıtlık,

20. yyılın hızlı toplumsal

belirgin olarak su yüzüne
anlayışının

arasındaki

değişmesini

çıkarmıştır.

görüldüğü

değişmeleri

Bilimsel

kuşaklar

gelişmeler,

gibi çağımıza
arasındaki

bu ayrılığı

eski değer yargılarının

zorunlu kılmıştır. Bunlara koşut olarak hızlı toplumsal

kuşakları yeni uyumlara zorlamıştır.

Yaygınlaşan

özgü bir olgu
daha

ve yaşam

değişmeler

eski

eğitim ve yığın (kitle) iletişim araçları yepyeni

uyanış ve bilinç getirmiştir.

Hepsinin
büyüyüp,

sonucu, erişkin kuşaklarda

yeni

geleneklere

boyutlara

ulaşmıştır.

gençlik arasında

Eski

kuşaklar,

ve eski yaşam anlayışına sımsıkı tutundular.

birer kopyası gibi görme eğiliminde

olduklarından,

yeniliklere

uymakta

Çocuklarını

da kendilerinin

gençlerdeki

yeniliğe açık olan gençler hızlı değişimlere

ayak uydurmakta

gelişme

ve bağımsızlığa

dönemin

değerlerini

gereği olarak, başkaldırı

yadsımaya

başlarlar.

aslında var olan ayrılık, gittikçe

Kendi kanatlarıyla

edinme çabası onları aşırı uçlara itmiştir. (Yörükoğlu,

uçma

başkalıkları

güçlük

çekince,

uzantısı ve

yadırgadılar.

Oysa

daha başarılı oldular. Ancak bu
çabalama

için ise, eskilerin

isteği, kendine

toplumda

tüm

bir yer

A. 1989: s.389- 390)

2.6.Ahlak Gelişimi,
Genel anlamda
davranışların

ahlak, bir grupta ya da belirli bir çevrede

tümüdür

Hançerlioğlu'nun

denilebilir.

Felsefi

açıdan

kabul edilen ortak

düşünüldüğünde

ise

ahlak

da (1989: s.20) belirttiği gibi, "belli bir toplumun belli bir döneminde

bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim" olarak ifade
edilebilir. Devellioğlu'na (1986: s.20) göre ise ahlak, "İyilik etmek ve fenalıktan kaçınmak
~

için takibi lazım gelen usul ve kaideleri öğreten ilim" demektir. Ahlak'ın
karşılığı olan
olanak

"iyi

vermektedir.

davranış"
Bu

davranışların

şekliyle

ahlak kuralları

açısından

.

uygulamadaki

değerlendirilmesine

ahlak, yaşamımızın başlangıcından itibaren hayatımızın

her kesitinde varlığını, belli değerler ya da kurallar olarak sürdürmektedirler. Ancak bir dönem
sonra bu kurallar ya da değerler dizgesi sorgulanmaya başlanır.
kurallarının anlamını

ıyı

ile kötünün neler olduğunu,

Bu

sorgulama,

ahlakın amacını uymanın

ahlak
veya

yükümlülüğün kökenlerini araştırma biçimine dönüşür ve düşünce haline gelir. İşte bu düşünce
ahlak tanımının ikinci boyutunu teşkil eder. Ahlak felsefesi anlamındaki bu düşünce ahlak
(ethigue), kurallar üzerinde felsefi bir düşünmedir.
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"Şu halde ahlak kavramının
yanı

yanı

vardır.

bütünüdür.

Düzgüsel

bir düzgüsel

bakımdan

Düşünsel bakımdan

(normative)

ahlak

yanı, bir de düşünsel

davranışımızı

ahlak, yani felsefi,

uydurmamız

(refleksif)

gereken

kurallar

eylem ilkeleri ve değerler temeli üzerinde

eleştirel düşünceler bütünüdür". (Onur, B. 1976: s.3)

Her
bireylere,

ahlak

ilettiği

ülkelere,

söylenebilir.

çağlara

kendi

varlığını

ortaya çıkarsa çıksın,
eder".

bu

ile

ve

olduğuna

rağmen

göreli ve değişebilir

inanır. Ahlak'ın

ahlakın

mutlak

olduğu

olduğunu kabul etmez; böyle

"Heimsoeth'un

ifadesiyle,

şekillendirsin,

kendisini

hayatı şekillendirirse

ergenlik dönemlerinde
ilgili

değişikliklerin

ve göreliliğini

sınıflara, kültürlere

savaş

kural

söylenmesine

yadsımaktadır.

nerede

özellikle

konu

değişirliğini
ve

değiştiği

değişmez

ahlak nerede
mutlak

diye

(Onur, B. 1976: s.4)

Ancak
ergen,

göre

kuralların

Hiçbir ahlak kendi kurallarının

bir durum

kabul

değerlerin,

barış

çeşitli

ahlak değerleri
farkına

etkenlere

varmaktadır.

göre belirler:

göre değiştiğini gözlemlemektedir.

zamanlarına,

toplumsal

insanoğlunun

yaşamının

huzur

sorgulanmaya
Ergen

başlanır.
ahlak

Yaşa, toplumsal

kurallarının

çevreye,

Bunların yanı sıra ahlakın

ve buhran

dönemlerine

Çünki

göre

çağlara
uluslara,

de değiştiği

gözlenmektedir.

Ergenlik,
dönemdir.

"Bireyin

soruşturup,

kendine

(adolescence)".

Genç
yaşantısı

özgü

(Cüceloğlu,

ergenlikle

bilişsel,
yeni

duyuşsal
bir

gelişme

dünya

karşı en ilgili ve duyarlı olduğu
gösterdiği

kurmaya

çalıştığı

ve her şeyi eleştirip,
dönem

ergenliktir

1981: s.360)

birlikte

ben

kavramından

ve sevgi ilişkisi yoluyla başkası ile doğrudan

ile karşılaşmak
koşuludur.

en büyük

tüm görünümlerine

ve ben-merkezlilikten

(egosentri)

sıyrılarak,

ilk

kez

arkadaşlık

grup

ve aşkın bir ilişki içine girer. Başkası

kurtulmak

ahlakın da, ahlaklılığın

da ilk

"Başkasını anlamak başkasıile uzlaşmaktan önce gelir". Başkalarını anlama çabası

ergenı kendini anlaması ve bağımsızlığı için vazgeçilmez bir gereksinimdir. (Onur, B. 1976:
s.8)
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Başkası ile karşılaşmanın
e

bütünleme

Eğitim,

eğitsel

Diyalog

ile

Bu

diyalog,

eğitsel

değer

verdiği,

eğitimin

özellikle

ortamı

yaratmayan

anlayış

Diyalog

iletişimin

diyalog

koşulların karşılıklığı

karşılıklı

da

gerektirir.

düzeyinden,

eğitim,

birbirlerine

gerçekleşir.

iletişimi

iletişim

durumunda

tarafların

Bir

başkası

olduğu her yerde bir iletişim söz konusudur. Kendini

düzeyine

ilkesinden

ahlak eğitiminin,

yükselmek

hareket

saygı duyduğu

eğitim

en yüksek

eder.

bir

tanıma

düzeyidir.
zorundadır.

Diyalog

ancak

ortamı

içinde

iletişim

diyalog üzerine kurulması öngörür.

anlayışı

ahlak

bakımından

hiçbir

şey

başaranı ayacaktır.

2.6.1.Ergen

ve suç,

Suç, toplumsal
"çocuk suçluluğu"
dikkatimizi

kuralı bozma

ya da karşı gelme şeklinde

tanımlanabilir.

konusu birçok ülkede özellikle ileri merkezlerde,

çekmektedir.

İstatistiklere

göre batı dünyasında

önemli

Günümüzde

güncel bir sorun olarak
oranda suç oranın artışı

görülmektedir.

Ülkemizdeki

suçların yaklaşık yarısını 25 yaş altı çocuk ve ergenlerin

ileriki yıllarda suç işleyenlerin
işlemiş olmaları,

büyük bir bölümünün,

sorunun önemini

çocukluk ve ergenlik dönemlerinde

daha da artırmaktadır.

sorunun salt hukuki problem olmaktan çok, psiko-pedagojik
olarak görülür. Gerek Batı da ki gerekse ülkemizdeki
yaşında

işlendiğini

göstermesi,

varlığını

kanıtlamaktadır.

zorlu ergenlik

.

Çocuk suçluluğunu

de suç

incelediğimizde,

ve sosyal bir olay olduğu açık seçik

istatistiklerin

dönemiyle

Bu güne dek yayınlanan

işlemiş olması ve

çocuk suçlarının en çok 14

suç arasında

kaynaklara

dinamik

göre ülkemizde,

bir ilişkinin

en çok işlenen

suç türünün "şahsa karşı" olduğu, bunu "cinsel" suçlarla, "mala karşı" işlenen suç türlerinin
izlediği belirlenmiştir.

Halk, devletçe aydınlatı imalı ve bu tür ahlak ve kültür kalıplarının yanlışlığı ortaya
konmalıdır. Ayrıca, yasal önlemlerle bu çeşit saplantılar etkisiz hale getirilmelidir. (Yavuzer, H.
1981:s.27)
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2.6.2.Ergen

Sapkınlıkları,

Erksizlik: Erkekte cinsel organının sertlik durumuna gelememesi anlamına gelir.
Don Juanizm: Baştan çıkarıcı bir anne ya da baba ya da ünlenmiş bir kişiyle özdeşleşme,
kadınlara yönelik baştan çıkarıcı tutumlar geliştirmesine neden olabilir. Bu davranış biçimi, bir
kadınla gerçek bir ilişkiye geçmek değil tüm kadınlara kendini kabul ettirme ya da erkekliğini
simgeleştirme isteği ya da ergenin iç yapısında .var olan yoğun kaygılarının bir anlatım biçimi
olarak ortaya çıkabilir.
Eşcinsellik: Aynı cinsle cinsel ilişki kurma isteğini simgeler. Çok çeşitli etkenler bütünlüğünün
ürünüdür. Fallik dönemde anne ve babaya yönelik yoğun suçluluk duygularının neden olduğu
durumlarda cinsel isteğin nesnesi aynı cinsten kişilere yönelebilir. Erkeklerde "anne", kızlarda
"baba" imgesi tüm kadınlara ve erkeklere genelleşebilir ve onlara yönelik cinsel eğilim
ketlenebilir ya da engellenebilir duruma gelir. Çeşitli yoksunluklar, karşı cinsle ilişki kurabilme
yönündeki yetersizlikler, ergeni eş cinsel eğilimlere yönlendirebilir. Anne ya da babanın
duygusal olarak dışlanması, karşı cinse ilişkin abartılı bir dışlama nedeni olabilir. Çocukluk ya
da ergenlik döneminde geçirilen çeşitli travmatik yaşantılar olağan cinsel eğilimlerin oluşmasını
engelleyebilir. Hormonal dengesizlikler, ergenliğe geç ya da erken girmeler, özdeşleştirme
yoksunlukları, kromozom anomalileri, eşcinsel eğilimlerin temel nedenlerinden sayılabilir.
Transvestizm: Karşı cinsin giysilerini giyerek cinsel doyumu sağlamayı amaçlayan uygun
olmayan bir cinsel davranım türü olarak benimsenmektedir.
Göstermecilik (Exhibitionism): Cinsel organlarını başkalarına göstermekle ilgili tepkilerinin
denetlenenmemesi yüzünden ortaya çıkan cinsel sapkınlık çeşididir.
Rontgencilik (Voyeurism): Soyunan ya da cinsel ilişkide bulunan insanları gözetleyerek cinsel
doyum sağlama durumudur.

.

Masturbasyon: Evlilik öncesi doğal bir cinsel uyum süreci olarak Kabul edilmesine karşılık
evlilik ilişkilerini ve karşı cinsle olan ilişkileri engellediğinde bir tür cinsel sapıklık olarak
yorumlanmaktadır.
Cinsel soğukluk: Erkeklerde ortaya çıkan "erksizlik" durumunun, kadınlarda görülen biçimidir.
Psiko-dinamiğinde,
duygularıyla,

çocukluk dönemlerinden kalma anne ve baya yönelik yoğun suçluluk

sadist

ve

mazoşist

eğilimlerin

ketlenmesi

sonucunda

ortaya

çıktığı

belirtilmektedir.
Sadistlik ve Mazoşistlik: Cinsel ilişkide karşı cinse yönelik zarar verici saldırgan veya yok
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etmeyi amaçlayan cinsel sapkınlığa
saldırganlığından
cinsel sapkınların

hoşlanarak
yanında

sadistlik, cinsel ilişki sırasında özellikle kadının erkeğin

acı çekmeye yol açan durumlarada

mazoşistlik

adı verilir.

Tüm

Pedophilia; çocuğa yönelik cinsel sapkınlık, Zoofili; hayvanlara

yönelik cinsel sapkınlık ve Nekrofili; Cesetlere yönelik cinsel sapkınlık türlerinden de söz
edilebilir.

Cinsel sapmalar,

önemli

ölçüde çocukluk

ve ergenlik

döneminin

gelişim

kusurlarından, yanlış ve eksik ana-baba tutumu ve modeli uygun olmayan akran guruplarından,
hormonal dengesizliklerden, çocukluk döneminde yaşanabilecek çeşitli travmatik olaylardan ve
bunlara bağlı cinsel eksiklik ve doyumsuzluklardan ileri gelen cinsel gelişim kusurları olarak ele
alınmıştır. (Ataman, A. 2004: s.176-177-178)

2.7.Duygusal Zeka,

Aslında tüm duygular harekete geçmemizi sağlayan dürtülerdir; evrim, yaşamla baş
edebilmemiz için bizi acil plan yapabilecek şekilde programlamıştır.

Duygu (emotion)

sözcüğünün kökü "motere" dir. Latince hareket etmek anlamına gelen fiile "e-" ön eki
getirildiğinde anlam uzaklaşmak olur ki bu, her duygunun bir harekete yönelttiği fikrini
vermektedir. Duyguların harekete dönüştüğünü en açık şekliyle hayvan ve çocukları izlerken
gözlemleyebiliriz. Hareket güdüsünün kökeni olan duyguların belirgin tepkiden arınmış olması
gibi son derece garip bir duruma, hayvanlar aleminde yalnızca "uygar" yetişkinlerde sık sık
rast! ı yoruz.
Kendine has biyolojik izlerinden de belli olduğu üzere, duygusal repertuarımızdaki her
duygunun özgün bir rolü vardır. Beden ve beynin yeni yöntemlerle incelenmesiyle birlikte

.

araştırmacılar, her duygunun bedeni birbirinden farklı tepkilere nasıl hazırladığına ilişkin, sayısı
git gide artan fizyolojik ayrıntılar keşfetmektedirler. Zihnin, duygusal-akılcı dengesinin belirli
bir orantısı vardır; hisler yoğunlaştıkça duygusal zihin devreye girer ve akılcı zihin etkisini
yitirir. Yaşamımızın tehlikede olduğu -ve durup ne yapabileceğini düşünmenin hayatımıza mal
olacağı- durumlarda duygu ve sezgilerimizin anlık tepkilerimize rehberlik etmesi, çağlar boyu
süren bir üstünlük sayılır.
Birbirinden tamamen ayrı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için
etkileşim halindedir. Akılcı zihin, çoğunlukla farkında olduğumuz bir kavrama tarzıdır,
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bilincimize

daha yakındır,

bazende mantıksız

düşüncelidir

ve tartıp yansıtabilir.

Bunun yanı sıra, fevri ve güçlü,

olan bir kavrama sistemi daha vardır; buda duygusal

zihindir. (Goleman,

D.

2004: s.22-23)

2.8.Kişilik

Gelişimiyle

Havighurst'e

(1972)

Önce, karmaşık kavramları,

İlgili Yaklaşımlar,
göre okul çocukları

3 özgül alanda büyüme

sembolizm ve mantıksal

düşünmeyi

girerler. Sonra, "sosyal

gelişim"

özellikleri

kapsayan "bilişsel
ile toplumsal

gösterir.

gelişim"

ile

yetişkinin

iletişim çevresine

olarak ev ve aile

ortamının

dışına çıkarlar, okul ortamına ve yaşıt grubuna girerler. Son olarak da, okul çocukları,

gelişmiş sinir-kas becerileri ve yetenekleri geliştiren oyunlar oynayarak ve spor yaparak fiziksel
yani "psiko-motor"

olarak gelişirler.

birinde kendine göre üsluplarını
araştırmalar,

ergenlerin

göstermektedir.

Çocuklar

büyüdükçe,

ve işleyiş düzeyini

bedenlerinin

yapısı

bireysel olarak, bu alanların

oluşturur.

ve görünüşleri

Ergenlerin

sorunlarına

ile ilgili kaygılar

her

yönelik

taşıdıklarını

Kültür ve modanın etkisi ile ideal olarak kabul edilen vücut yapısının

etkisinde

kalan genç, bir ideal vücut yapısı geliştirebilir.

İdeal olanla kendi görünüşü arasında uyuşmazlık

ortaya

kendi

çıktığında,

geliştirmek
başlarında
fizyolojik

ergenin
fiziksel

bunu

kabul

karşı karşıya
gelişme

gerginliğin

doğru gelişme

hakkında

olumlu

olduğu gelişim görevlerinden

bir "olumsuz

cinsel olgunluğa

dönem"

götüren

cinslik

bir

vücut

birisidir. Ergenlik

Çocukluktan

dönemi olmasına karşın, psikolojik

yaşandığı

hızlanır,

ve

hızı bir hayli yavaşlamıştır.

olarak bir durgunluk

olaylarının,

etmek

ergenliğe

bezlerinin

faaliyeti

döneminin

geçiş dönemi

olarak huysuzluk

olarak nitelenebilir.

imgesini

ve terslik

Bu çağın sonuna
artar. Bu çağda

beklenen gelişim görevleri şunlardır.
-Sosyal

davranışların

gelişmeye

bağh olarak her iki cinsteki yaşıtları ile yeni ve daha olgun

ilişkiler kurmayı başarma.
-Akranlarca önem verilen etkinliklerde beceri kazanma.
-Bedene iyi bakım alışkanlıklarını kazanma ve beden fonksiyonlarına karşı sağlıklı bir tutum
geliştirme.
-Cinsel duygularını gizli tutmayı ve denetlemeyi öğrenme.
-Toplumdaki cinsel kimlik rollerine uygun olarak kadın ya da erkek sosyal rolünü belirleme.
-Kendi değerler sistemi içerisinde "doğru ve yanlış" kavramlarını geliştirme ve kendine özgü bir
değerler sistemi araştırma.
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-Soyut düşünme yeteneğini geliştirme,
-Gelecekteki

genel ilkeleri soyut durumlara uygulayabilme.

yaşamına yönelik düşünme, bir mesleğe yönelip hazırlanmaya

başlama.

-Fiziksel ve sosyal çevreye çeşitli biçimlerde uyum yollarını öğrenme.
-Dil ve yazılı (semioloji)
-Arkadaşlık,

sembolleri

kullanmaya

beceri kazanma.

evlilik, aile kurma gibi sosyal görevler üzerine düşünme ve hazırlanmaya

-Akranlar grubunun standartlarını

15-18 yaşlarındaki

benimseme,

kendi cinsinden olan yaşıtları ile özdeşleşme.

lise çağındaki ergenlerin gelişim görevleri şunlardır;

-Sevme, sevilme, sevgisini başkaları ile paylaşmayı
-Değişen

toplumsal

başlama.

gruplara

dahil olmasını,

öğrenme.

bu gruplardaki

değişik rolleri ve kendi rollerini

öğrenme.
-Kendi

cinsinin

psiko-sosyal,

biyolojik

rolünü

öğrenerek

buna uygun

davranış

ve tavırlar

sergilemek.
-Başkalarına

ve topluma karşı ödevlerini

kavrayacak

bir vicdan duygusu ve ahlak anlayışı ve

değerler sistemi geliştirme.
-Uygun bağımlılık-bağımsızlık
-Fiziksel

ve fizyolojik

koordinasyonu

tarzı geliştirme ve yürütme.

değişmeleri

ve kontrolünü

kabul etme, kendini

uydurabilme,

kas

sağlayabilme.

-Dil, sayılar, şekiller ve benzeri simgelerle
öğrenme ve soyut kavramları

bu değişikliklere

düşünmesini,

bunları etkili bir biçimde kullanmasını

anlama, oluşturma yeteneği geliştirme.

-Fiziksel çevre ve dünyasını keşfedip kontrol etmesini öğrenme.
-Eş seçme, evlenme, aile kurma gibi sosyal rollere hazırlık .

.

-Bir meslek seçmeye ve çalışma hayatına hazırlık.
(Özoğlu, S.Ç. 1997; Havighurst 1972: s.181)
Çocukların yetişmeleri boyunca en çok hangi alanlarda yardıma muhtaç olduklarını
tespit için birçok araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Muhtelif şekilde tasnifi mümkün olan bu
yardım ihtiyacı alanlarını Germane ve germane şöyle gruplandırmaktadır:

1. Verimli ders çalışma ve iş yapma yollarını öğrenmek
2. Başkaları ile iyi insan münasebetleri kurabilmek
3. His ve heyecanlarını olgunlaştırarak iyi bir ruh sağlığına sahip olmak
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4. Kendisine

en uygun mesleği seçmek

5. Kendisine

bir hayat felsefesi kurmak ve uygun dini, ahlaki ve sosyal değerler sistemini

geliştirmek
6. Bir aile üyesi olarak mutlu bir aile münasebeti
7. Estetik, kültür ve güzellik alanlarında

geliştirmek

ve mutlu bir yuva kurabilmek

gerekli hüner ve bilgilere sahip olarak sevimli bir

şahsiyete sahip olmak
8. Uygun dinlenme boş zaman faaliyetlerini
9. Toplum meselelerini

kavramak ve gerekli hoş görüye sahip olmak

1 O. Beden sağlığı ve mukavemetini
Bilhassa

ergenlik

öğrenmek

çağındaki

geliştirmesini
çocuklarla

ve muhafaza etmesini öğrenmek

uğraşanların,

süratle

geldiği ve bu süratli değişmelere

gereği kadar çabuk intibakların

kısa 'hayat devresinde,

psikolojinde,

gerekmektedir.

ergenlik

ergenlerin

sağlanmasını

problem

meydana

İcab ettiren bu

kaynaklarını

iyi bilmesi

Bu devrede çocukların belli başlı problem kaynakları şöyle sıralanabilir.

I .Çocukta vuku bulan bedensel ve fizyolojik
ve utanç kaynağıdır.
arasında bocalayan
saklanmak

değişimlerin

Birdenbire

değişmeler,

uzamış kollar ve bacaklar,

o çağda çocuk için birçok sıkıntı
sivrilmiş burun, incelik ve kalınlık

çatlak bir ses, kabaran göğüs, yüzdeki sivilceler vs. hep çocuk için yeni ve

istenen fakat saklanamayan

için çocukta durgunluk

şeylerdir.

Ölçüsüz ve süratle büyüyen organlar bir süre

ve dolaşıklık yaratır.

2. Artık birer erkek ve kadın olmaya başlayan ergenlerde

karşıt cinse olan alaka onları bir

taraftan karşıt cinsle ilişkiler kurmaya zorlarken bir yandan da bu ilişkilerin nasıl sağlanacağını
bilmemeleri

ve cinsel sorunlardan

yaratmaktadır.

toplumun

koyduğu

kayıt ve tehditler,

Daha sonra, uygun bir hayat arkadaşı seçme işi bu soruna eklenmektedir.

3.Ergenlik

çağında

çocuk,

evden ve otoritelerden

kurtularak

çalışır. Fakat, artık çocuk olmayan ama henüz tam bir yetişkinde
yeter kuvvette
bağımlıdır.

Kendisine

olmakla

Ani

tecrübesizdir.

gençler için sorunlar

beraber, mesela mali imkanlar

kararlara,

şiddetli

Bu bağımsızlık

evde bağımsız

ve

kesin

genç, bedenen

gibi birçok bakımdan

da hala aileye

müheyya

arzusu genci, çeşitli yollarla otoriteye

olacak

kadar

henüz

karşı gelmeye sevk eder.

ister. "Çocuk" olarak hitap edilmeye

tahammülü yoktur. Birçok "evden veya okuldan kaçma" olayları bu devrede olur.
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kazanmaya

sayılmayan

hareketlere

bir şahsiyet olarak bakılmak

bağımsızlığını

4.Ergen, akran ve arkadaş gruplarına

girmeyi bir gruba ait olmayı ve gruplarda kendi benlik

tavramma uygun düşen bir rol almayı ister. Arkadaşlarının
·e öğretmenlerininkinden
beklenen

rolü oynayabilmesi,

ettirecektir.

Arkadaş

grup standartlarına

grubuna

intibakı

onun için ailesi

ve grupta kendisinden

göre birçok sosyal ve bedeni hünerleri

icap

Gruptan dışarı atılmak bir ergen için en büyük ıstıraptır.

5.Çocukluktan
bağımsız

daha önemlidir.

fikir ve hareketleri

yetişkinliğe

bir fert olarak

zorundadır.

Hayran

başlayacaktır.

olduğu

geçerken

çocuk, karşıt cins ve akranları

bir hayat

felsefesi

de geliştirmek,

birçok

büyüklerin

çelişmelerini

ile münasebetler

hayatını

kuran

istikametlendirmek

ve zayıf taraflarını

görmeye

Din ile müsbet bilimler arasında uzlaştırıcı bir düşünme yolu bulmak zorundadır.

(Tan, H. 1975: s.25-26-27)

Gelişim Alanı

Gelişim Görevleri

Freud

Psikoseksüel

Seksüel enerjinin sosyal yönden onaylanan etkinliklerle sarfedilmesi

Erikson

Psikososyal

Piaget

Bilişsel/Zihinsel

Kimlik kazanma, kendini tek bir birey olarak algılama/kabul etme
Formal işlemler, sosyal düşüncelerle ilgilenme, kuramsal durumlar
üzerine düşünme
Ego, saygı ihtyaçları, güven duygusunun gelişimi, Olumlu kendine
saygı, özsaygı,
Mesleki önceliklerin kristalleşmesi, geçici seçimler yapma, uygun
meslekleri belirleme

Maslow İnsan İhtiyaçları
Mesleki
Super
Gelişim(mesleksel)

Sullivan Kişiler Arası İlişkiler
Kendi cinsi ve karşı cinsle doyum verici ilişkiler kurma ve sürdürme
Tablo. Tohmson (Yeşilyaprak, B. 2007: S.56)

2.8.1.Sıgmund Freud'un Topoğrafık ve Psikoseksüel Teorisi,

.

Freud'un öncülüğünü yaptığı psikoseksüel teoriyi anlayabilmek için öncelikle teoride yer
alan id, ego ve süperego kavramlarını bilmek gerekir. Bunlar Freud'un insan kişiliğinde var
olduğunu savunduğu üç öğedir.
İd: Kişiliğin doğuştan var olan, mantıksız, bilinçsiz, hırslı ve bencil öğesidir. Her durumda zevk
almaya çabalar. Beklemeyi bilmez, bebeklerin kişiliği bir anlamda id'dir denebilir.
Ego: Yaşamın 1 .Yılının sonuna doğru bebekler, her zaman her istediklerinin olmamaya
başladığını fark ederler. Bu dönemde çocuk bazen istediği bir şey için beklemek zorundadır
veya haz çabaları engellenebilir. Bu dönemde gerçekler tarafından belirlenen sınırlamalar vardır
ve bu sınırlamalarla baş edebilmek için yeni bir yapı gerekmektedir işte Freud bu yapıya Ego
demektedir. Ego, kişinin diğer insanlar ve kendi dışındaki dünyayla anlaşmasını destekler,
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Freud egonun

bunu

yapabilmek

için id'in

sahip

olduğu

enerjinin bir kısmını kullandığını

varsayar. İd isteklerini her durumda yerine getirme peşindedir, oysa ego istekleri için sabırlı ve
gerçekçi değerler geliştirebilir. (Bayhan, P. S. Artan, İ. 2005: s.195)
Süperego: Freud'a göre kişiliğin 3-4 yaşlarından itibaren gelişmeye başlayan son öğesidir.
Birkaç yıl daha gelişmeye devam eder. Süperego da ego gibi id'in enerjisinden kullanır. Freud'a
göre süperego 2 bölümden oluşur.
I.Vicdan
2.Ego İdeali
Bebekler bir davranışı, yetişkinler fiziksel olarak engellediği veya yasakladığı zaman
durdurabilirler. Bu davranışı yapmama nedeni vicdan değildir. Oysa süperegosu gelişmekte olan
daha büyük çocuklar davranışı engellendiği için değil geliştirdikleri özelliklerden dolayı
yapmazlar. Ego idealinde ise anne babanın ve toplumun değerlerinin oluşturduğu bir hedef söz
konusudur. İd'in çok ön plana çıkmasıyla bencil davranışlar insanı yönetir ve kişi toplum
tarafından red edilebilir, kınanabilir. Süperego çok baskınsa kişi çok kaygı ve suçluluk
hissedebilir. Bu durumda da yaratıcılık engellenebilir.

Freud kişiliğin, yaşamın ilk yıllarında şekillendiğine inanır ve insan vücudunda "libido"
adını verdiği bir enerji olduğunu savunur. Bu bakış açısına göre libido insanların tümünde var
olan, ilkel haliyle kalmış cinsel bir dürtüdür. Freud'a göre çocuklar, kendi biyolojik ve cinsel
istekleriyle

toplumun

beklentileri

arasında

bir çatışma

yaşamakta

ve bunu

çözmeye

çalışmaktadırlar. Bu çatışmaların her birinin vücudun özel bir bölgesi üzerinde olduğunu, her bir
dönemde libidonun bir vücut bölgesinde odaklandığını savunur. Bunlara da psikoseksüel
dönemler adını verir.
Oral Dönem

•.

(0-1 Yaş), Freud'a göre libido enerjisi ilk yılda ağız bölgesinde odaklanır. Bu

dönemdeki bebekler için ağız çok önemlidir. Beslenme çok büyük bir haz kaynağıdır, çünkü
ağzı, dili ve dudakları

uyarır. Ağza alına her nesneden hoşlanılır. Bu dönemde oral

gereksinimleri karşılanmayanların döneme saplanma eğilimi olabileceği savı düşünülür.
Anal Dönem

(1-3 Yaş), Libidinal enerji anal bölgede odaklanmıştır. Çocuk için idrar ve

gaita tutulması ve bırakılması çok önemlidir. Tuvalet eğitimi de gündeme gelmektedir. Gerçekte
bedenin kendi kontrolü altında tutabilme savaşının verildiği bir dönemdir. Zamansız ve baskılı
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'alet eğitimi

çocukta

aşın

ilimlerin kuvvetlenmesine

derecede

yol açabilmektedir.

(3-6 Yaş), Libidinal
· steki ebeveyne bir eğilimleri

teoriye

duyarlar.

Kompleksi

kompleksleriyle

göre bu dönemde

Kız çocuklarındaki

sonra hayranlık

veya

isyancı

pasif

bu dönemde yoksundur.

Bu dönemde çocukların
anne-erkek

çözümlendiğini

kız çocuklar

bu hayranlık
Oidipal

duyulan ebeveynle

eşinin de sevdiği düşünülerek

ve

babaya,

karşıt

çocuk ve kız-baba
kişilik

gelişiminin

erkek çocuklar

ve buna bağlı yaşanan

Kompleks

baş edemeyeceğini

anneye

süreç Elektra

olarak adlandırılır.

bu sefer hem cins ebeveynle

durumda özdeşim olarak adlandırılır.
korkusu

saldırgan

Cinsiyet farklılığından

enerji genital bölgededir.

adını alırken erkek çocuklarda

süreçlerinden

titiz,

belirtir.

Psikoanalitik
ayranlık

inatçı,

vardır. Freud, fallik dönemdeki

Elektra
killendiğini

bağımlı,

Bu kompleks

ve ya hayranlık

benzeme

duyulanı

çabası oluşturulur.

Bir diğer husus bu dönemde erkek çocuklarda

Bu

kastrasyon

denen penisi kaybetme korkusu oluşur. Erkek çocuk babasının annesine duyduğu ilgiyi

ve sevgiyi fark ederek kendisini

cezalandırılacağını

ve bu cezanın penisin kesilmesi

olacağını

düşünür.
Latans Dönem

(6-11 Yaş), Bu döneme gizil dönemde denilmektedir.

bir bölgesi üzerinde yoğunlaşmamıştır.
ilgisi daha çok öğrenme,

Çünkü bu dönemde çocuğun okula başlamasıyla

yeni şeyleri araştırma,

kurmaya yönelir. Kızlar kız arkadaşlarına,
Genital

Dönem

ve fallik çatışmalar
olmasına

veya onlarla

öğretmenler

tekrar

genelde yenilenen

büyüme yaşamaktadırlar.

Çatışmalar

çatışma

yaşamasına

Ödipal kompleksin

Bu hızlı büyümeden

korku duymakta ve bu arada kendilerini
bilgiler

de libidinal

enerjinin

enerjilerini

politik

ilişkiler

yaklaşırlar.

ilk yıllarında

neden olabilir.
nesneleridir.

Film yıldızları,

Bu dönem çocukları

döner;

oral, anal

ergenin karşıt cinsteki yaşlı insanlara

aşık

sporcular,
çok hızlı

dolayı zaman zaman şaşırmakta, zaman zaman da

tanımaya gayret göstermektedirler.

daha belli bir yön almasına

aktivite,

ve yeni insanlarla

vardır. Adolesanın

utanan veya cinsel yönden kafası karışık olan adolesanlar
Libidinal

tanıma

beraber

libidinal enerji, tekrar genital organlara

üreme fonksiyonları

tekrar yaşanabilir.

çevreyi

erkekler ise erkek arkadaşlarına

(11-18 Yaş), Bu dönemde

ancak bu kez genital organların

Libido vücudun belli

spor veya gönüllü

(Bayhan, P. S. Artan, İ. 2005: s.200-201)
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yol açabilir.

Gittikçe artan cinsel
Buna karşılık

çıkış yolu bulmakta
uğraşlar

gibi alanlara

olarak

zorlanabilirler.
aktarabilirler.

2.8.2.Freud'un
Gelişim

Ortaya

Basmağı

ORAL

Çıkan yapı

İD

ANAL
FALLİK

Psikoseksüel Gelişim Basamakları

Yaklaşık

Erojen Bölge

Yaş Aralığı

ve Zevk

En Belirgin
Gerilim Durumu

0-1 YAŞ

Ağız/ Gögüs

Sütten Kesilme

EGO

1-3 YAŞ

Anüs/Dışkı

Tuvalet Eğitimi

SÜPEREGO

3-6 YAŞ

Genital Organlar

Ödipal Çatışma,
Karşıt Cinsteki
Ebeveyn

LATANS

Kişilikte Denge

GENİTAL

Kişiliğin Yen iden

6-11 YAŞ

Hiçbiri

ll-18YAŞ

Genital Organlar

Birleşmesi

Karşıt Cins

Hiçbiri
Topluma Karşı
İçgüdü

Tablo 3.Freud'un psikoseksüel gelişim basamakları.(Bayhan, P. S. Artan, i. 2005:s.201)

Freud'un kişilik gelişimi tanımları, üst-benliğin ortaya çıktığı dönem olan 6 yaş
civarında son bulur. Freud'un kuramına göre yetişkin kişiliklerimizin temel özellikleri bu
dönemlerde son şeklini alır. Oysa Erikson (1950-1963), kişilik gelişimini kişinin gelişimi
boyunca devam ettiğini belirtir. Hepimizin geçtiği 8 aşama vardır ve hepsi de kişilik gelişiminde
yaşamsal önem taşır.

2.8.3.Adler'in Kuramı,
Freud'un ögrencisi Adler, "yaratıcı benlik" kavramını geliştirerek, benliğin yorumlama
yeteneğine sahip, organizmayla anlamlı bir yaşam sağlamaya çalışan bir sistem olduğunu, sürekli
olarak bireye doyum sağlayacak yaşantılar aradığını, bunlar dış dünyada bulunmazsa yaratmaya
çalıştığını ileri sürmüstür.

••

Adler'e göre insan sosyal bir varlıktır; Sosyal dürtüler tarafından güdülenir. Sosyal ilgi
doğuştan vardır, ancak diğer insanlarla ve sosyal kurumlarla olan ilişkiler bireyin yaşadığı toplum
tarafından belirlenir. Adler, kişiliğin özgünlüğüne önem verir, çesitli özellikleri ve değerleri ile her
bireyin tek ve kendine özgü olduğuna inanır. Her bireyin davranışları, diğerlerinden yaşam
biçiminin özellikleri ile ayrılır. Adler kuramına göre kişilik, bireyin kendisine, diğer insanlara ve
topluma karşı geliştirdiği tutumların ürünü olarak gelişir. Kişiliğin merkezi bilinçtir. Birey bilinçli
bir varlıktır. Davranışlarının bilincindedir. (www.aöf.edu.tr)
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Adler'e göre, her insanın var oluşunda bir eksiklik duygusu vardır. Çocukluk dönemindeki
yetersizliğinden,

çevreye olan bağımlılığından

ötürü, çaresizlik

içindedir.

Yaşamı

boyunca

da

bireyler üzerinde üstünlük kurmak ve gücünü kanıtlamak için çaba gösterir. Kusursuz bir kişi olmak
ister. Sürekli üstün olma peşindedir.

Adler, davranışın

sosyal belirleyicilerinin

durmuştur. Yaratıcı kendilik kavramını, bireylerin yaşantılarını yorumlayan,
sistem olarak açıklamıstır.

Kişiliğin emsalsizliğini

önemsememiş,

önemi üzerinde

anlam kazandıran bir

cinsel içgüdüye daha az önem

vermiş, bilinci, kişiliğin temeli ve esası olarak kabul etmiştir. (www.aöf.edu.tr)

Adler hem bilince ve hem de bilinçaltına önem verir. Ona göre bilinçaltı tüm kapsamı ile ruh
yapısının

bir eseridir.

biçimlendiren

İç dünyanın

etmenleri bilinçaltında

en önemli ve güçlü bir faktörüdür.

İnsanın yaşam planını

aramak gerekir. Bilinç de bilinçaltının yansımasından

başka

bir şey değildir. Bununla birlikte bilinçaltı, bazen bilincin bir karşıt anlamını taşır ve bilince zıt
düşer. Yine Adler'e göre, bir kimseyi sadece bilerek yaptığı işlerle tanıyamayız.

Bir insanı en iyi

tanıtan şeyler bilinçli davranışları değil, bilinçsiz duygularıdır. Belli bir sonuca ulaşmak için bilinç
ve bilinçaltı

çatışma halinde değildirler.

Adler, bilinçaltının,

bireyin anlayamadığı

alan olarak

tanımlar. Aslında bilinç ve bilinçaltı, aynı sonuca, farklı yollardan varmaya çalışırlar. Ancak bir
insan, belli bir amacın ne kadar

az bilincinde ise, o amaca o kadar

az ulaşma olasılığı

içindedir. (Gün, E. 2006: s. I 3)

Adler'e göre insan toplumsal bir varlıktır ve diğer insanlarla ilişki kurarak yaşar. İnsan
temelde kendinden çok topluma yönelik bir yaşam biçimi içindedir. Bu eğilimin ayrıca toplumsal
süreçlerin etkisiyle oluşmadığını,
toplumun,

topluma yönelmenin

insanda doğuştan var olduğunu söyler ve

insanı ancak bu ilişkinin biçimini belirlemede

.

etkilediğini

savunur. Ayrıca Adler'in

görüşleri de Freud ve Jung'un görüşleri gibi biyolojik bir temele dayanmaktadır. Freud ve Jung'un
üzerinde fazla durmadığı "toplumsal belirleyiciler" Adler de büyük önem kazanmış ve onun
psikoloji kuramının temelini oluşturmuştur. Böylelikle psikologlar toplumsal etmenlere yönelmişler
ve Adler sosyal psikolojinin gelişimine yardımcı olmuştur.

55

Adler'in kişilik kuramlarına

getirdiği bir başka katkı "yaratıcı benlik" kavramıdır.

Freud'a göre içgüdülere hizmet eden ve gerçekte arabuluculuk yapan fonksiyonlardan oluşan
Ego kavramına karşı Adler benlik kavramını ortaya koymuş ve benliği, karar yeteneğine
sahip ve bireye amaçlı bir yaşam sağlamaya çalışan bir sistem olarak tanımlamıştır. Benlik,
sürekli olarak bireye çözüm yolları sağlayacak yaşantıları arar ve bunları dış dünyada
bulmaya veya yaratmaya çalışır. (Gün, E. 2006: s. 13)

Adler'i Freudcu klasik psikanalizden ayıran bir başka yönü kişiliğin özgünlüğüne
verdiği önemdir. Bu görüş, bilinci önemsemeyen neredeyse yok sayan ya da bilinçdışının
dışarıda kalan ucu olarak tanımlayan psikanalitik kuramın tam karşısındadır. (Gün, E. 2006:
s.14)
Adler'e göre insan yaşamında geçmis yaşantılar önemlidir, fakat asıl önemli olan
geleceğe yönelik beklentiler ve güdülerdir. Bu amaçlar gelecekte oluşacak bir tür kader
olmayıp, insanın yaşadığı anda ve yerde oluşan gereksinimleri amaç ve hedefleridir. Adler'e
göre bilinçli amaçlar psikolojik olayların nedenleridir. Varılmak istenen amaç, gerçekçi olsa
da olmasa da, yani gerçekleşme olanağı bulunmayan bir hayal bile olsa, insanı eyleme
geçiren ve davranışlarını açıklayabilen temel nedendir. Adler ortalama insanın gerçekle
yüzleşmek gerektiğinde bu düşlerin etkilerinden sıyrılabildiklerini, nevrotik kişilerin ise
bunda

başarılı

olamadığına

inanır.

Nevrotik

ve

normal

kişinin

ayrımı

gerçeği

değerlendirmesi alanındadır. (Gün, E. 2006: s.13)

Adler'e göre, benlik yaratıcı bir güçtür. Bütünleşmiş ve bağdaşıklık sağlamış olan
yaratıcı ben, kişiliğin öncüsüdür. Benliği kişiliğin bütün sistemlerini çevresinde toplayan bir
merkez gibi gören Jung (1953), bu sistemleri bir arada tutarak kişiliğin bütünlüğünü koruyan
bir güç oldugunu da vurgulamaktadır. Horney ise, benliğin yetişkinlik dönemlerinde de
gelişimini sürdürdüğünü belirtir ve bireylerde doğustan kendini gerçekleştirme gücü
olduğunu da vurgular. (Gün, E. 2006: s.12)

2.8.4;Jung'un Kuramı,
Önce Freudculuktan

yola çıkan ve sonra ona karşı olan Jung (1875-1961 ),

ruhbilimin çesitli alanlarında kendine özgü yeni kuramlar ileri sürmüştür. Öğretisi,
analitik ruhbilim ya da kompleks ruhbilim okulu adıyla adlanır. Ömegin bilinçdışı
izlenimlerden meydana geldiğini ileri sürdügü, "ortak bilinçsizlik" deyimini ortaya
atmış ve düşler, dinsel coşkular, masallar ve hastalık hezeyanlarında

bu izlenimlerin

meydana çıktığını savunmuştur. Jung, insanın ruhsal kişiliğini, bütün geçmişten soya
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kimle gelen bu ortaklaşa bilinçdışı izlenimlerin

onardığını ileri sürer. Freud'un

insellik içgüdüsü ve Adler'in aşagılık kompleksine
rakterini yaşama

içgüdüsünün

belirlediğini

karşı çıkarak insanın ruhsal

savunur.

Jung'a göre cinsellik de,

duyguları da yükseltme isteği de yaşlara ve koşullara göre değişen, bütün insan yaşamını
lirleyecek güçte olmayan etkenlerdir. Buna karşı yaşama enerjisi, her yaşta ve her
oşulda gücünü sürdürür.

Jung'a göre kişilik birbiriyle etkileşimde bulunan çok sayıda sistemden oluşur.
Bu sistemlerden her birinin tek başına önemli bir fonksiyonunun olmasının yanı sıra,
birlikte birbirleriyle etkileşim halinde iken söz konusu olan bir kişilik yapısı vardır.
Başka bir deyişle kişilik, bu sistemlerden ve bunların etkileşimlerinden

oluşur. Bu

sistemler ego, kişisel bilinçaltı ve onun kompleksleri ve kollektif bilinçaltı ve arketipler,
persona, anima, animus ve gölgedir. Birbirine bağlı olan bu sistemlerin üzerinde içe
dönük ve dışa dönük tutumları, duygu, duyu, seziş ve düşünme fonksiyonları vardır. Son
olarak bütün bunların bileşimi olan bütünleşmiş kişiliği simgeleyen benlik bulunur.
(Gün, E. 2006: s.14)

Jung (1953), benliği kişiliğin bütün sistemlerini etrafında toplayan bir odak
noktası olarak görür. Jung'a

göre benlik, bu sistemleri bir arada tutarak kişiliğin

bütünlüğünü ve dengesini koruyan bir güçtür. Jung; yaşamın ilk yıllarında çocuğun ayrı
bir kimliği

olmadığını

belirterek,

psisesinden

yansımasından

bu dönemde

çocuğun "psisesi"nin

ana-babanın

oluştuğunu ileri sürer. Benliğin belirginleşmesinden

önce

kişiliğin temel elementleri olan arketiplerin iyice gelişip belirginleşmesi gerekir. (Gün,
E. 2006: s.14)

Erikson'un
bebeklikten
ilerlemek

.•

kişilik

gelişimi

tanımı

bir yolu

çağrıştırır.

Bu yol boyunca

yaşlılığa kadar yürürüz; ama 8 ayrı noktada önümüzdeki yol çatallaşır,
için ikisinden birini seçmek zorunda kalırız. Erikson'un

modelinde

bu

çatallanmalar, kişilik gelişiminde ki dönüm noktalarını temsil eder. Erikson bu noktalara
bunalımlar

der. Bu bunalımları nasıl aşacağımız, kişilik gelişimimizin alacağı yönü

belirler ve ileriki bunalımları aşma biçimimizi belirler.
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2.8.5.Erikson'un kuramı,

Erikson, psikanalizin çocuk cinselligi üzerinde çok fazla durdugunu savundu ve
u kavramı hemen göz ardı etmek yerine onu genişletti. Erikson'a göre çocuk bir takım
sikoseksüel dürtüleri tatmin etmeye çalışır, ancak bu dürtüler çok geniş bir bütünün
sadece bir parçasıdır. Oral evre olarak nitelendirdiğimiz dönemde çocuk yiyerek ve
emerek oral tatmin sağlayacaktır. Zamanla dokunma duygusu gelişmekte; görüntüleri,
sesleri ve kokuları algılamaktadır ve orallığı daha pasif ve kabul edici durumda
kalmaktadır. Erikson, cinsellikten başka dürtülerin de oldugunu kabul etmektedir.

Bebek çok yardıma muhtaç ve bağımlı olduğu için, Erikson'un deyimiyle bir
"çekirdek çatışması" veya "normatif' bunalım yaşamaktadır. Eğer gelişimin sağlıklı
yönde ilerlemesi isteniyorsa, çocuk kendine bakanlara güvensizlik değil güven
duymalıdır. Gelişimin her evresinde birey bir psiko-sosyal bunalımla karşılaşır. Her
bunalımın her bunalımda bir olumlu diğeri olumsuz iki çözüm olasılığı vardır. Erikson'a
göre insan hayatı sekiz çekirdeksel çatışmadan oluşmaktadır;

Dönem

Bunalım

Bebeklik

Güvene Karşı Güvensizlik

Küçük çocukluk

Özerkliğe Karşı Utanç ve Kuşku

ilk çocukluk

Girişkenliğe Karşı Suçluluk

Orta çocukluk

Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu
Kimliğe Karşı Rol Karışıklığı

Ergenlik

Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık

Genç yetişkinlik

Üretkenlige Karşı Durgunluk

Orta yetişkinlik

Bütünlüğe Karşı Umutsuzluk

İleri yetiskinlik

Erikson, ergenliğe girişle birlikte ya "kimlikle" ya da "rol karışıklığıyla"
sonuçlanacak bir dizi kararın alınması gerektiği varsayımını geliştirdi. Doğru kararları
alan ergenler, deyimlerini açıkça tanımlanmış bir kimlikle bütünleştirmeye yetenekli
olacaklardır. Doğru kararları alamayanlar ise, ergenlik sona erdikçe ve yetişkinlik
başladıkça geliştirilecek çesitli kimliklerle ve oynanacak rollerle ilgili sorularla
bunalacaklardır. (Gün, E. 2006: s.15)
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Bu dönem 12-18 yaşları kapsar. Ergen bu dönemde kimlik arayışı içindedir. Hızlı
fiziksel ve fizyolojik

değişimiyle baş etmeye çalışırken bir yandan da gelecekteki

eğitimi, kariyeri hakkında yeni kararlar verme durumundadır. Ergenin üstünde akran
gruplarının büyük bir etkisi vardır. Erikson'a göre, ergen bu dönemde başarılı bir şekilde
kimlik kazanma sorununu çözerse, kendine güvenen, kendinden emin bir kişi olarak
yaşamını sürdürür. Bu dönemde "Ben kimim?" sorusu çok önemli hale gelir. Ergen, bu
oruyu cevaplarken,

ana-babasından

kimlik tanımı "tecrübenin
bütünleşme
açıklanabilir.

hissi

ve

çok, akran gruplarından

devamı için bilinçsizce

bireysel

eşitsizliğin

kişisel

Erikson ayrıca kimliği "çocuğun

etkilenir.

Erikson'un

çabalama" ve "grup idealleriyle
olarak

hissedilmesi"

şeklinde

bağımlı olduğu insanlara benzemek

istediği ve çoğu zamanda buna zorlandığı zaman yaptığı özdeşleşmenin bir toplamıdır."
şeklinde açıklamaktadır. (Gün, E. 2006: s.16)

2.8.6.Maslov'un Kuramı,
Goldstein ve Adler'in önemli etkisinde kalan Maslow "Kendini Gerçeklestirme"
kavramını onlardan almıştır. Maslow, birçok yönden davranışçı psikoloji ile hümanistik
psikoloji arasında köprü oluşturmuştur. Maslow onun çağına kadar psikolojinin daha çok
insanların zayıf tarafları üzerinde, bozukluklar üzerinde durduğunu gözlemiştir. İnsanların
güçlü yönlerinin yeterince kavranılmadığını, açıklanmadığını
özellikle

Freud'cu

görüşte savunulduğu

ileri sürmüştür. İnsanın

gibi acıdan kaçan bir mekanizma

içinde

yaşamadığına inanmıştır. Ona göre insan temelde mutluluk arar. Acıdan kaçmak ana motif
değildir. İnsanın daha güçlü, mutlu iyimser ve olumlu yönleri Maslow'un psikolojisinin
konusu olmuştur. (Gün, E. 2006: s.16)

.
Ona göre:
1. İnsanın temel bir yapısı vardır. Bu yapıda, organik ve biyolojik gereksinimler,
eğilimler ve kapasitelerin yanında, ruhsal gereksinimler, kapasiteler ve kültür ve çevre
doğrultusunda veya etkisinde gelişmiş davranış eğilimleri yer alır.
2. Normal, sağlıklı insanlar gizil güçlerini gerçekleştirme yönünde davranırlar.
3. Psikopatoloji

insanın temel, doğal kendini gerçekleştirici

yapısı engellendiğinde

ortaya çıkar. İyi ve doğru olan bu gerçekleşme eğiliminin desteklenmesi, kötü olan ise
ket vurulmasıdır.
4. Psikoterapi bu engelleri, çatışmaları kısaca gelişimi ortadan kaldıran etmenleri ortadan
kaldırmayı amaçlar.
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Maslow insan ihtiyaçlarını basamaklara ayırmıştır. Bu teoriye göre ancak alt
basmaktaki

ihtiyaçlar

karşılandığında

insanlar

bir üst

basamaktaki

ihtiyaçlarını

karşılayarak tatmin olabilirler. Bunlar;

1. Fizyolojik ve temel ihtiyaçlar (açlık, susuzluk, cinsellik, uyku vs.)
2. Güvenlik duygusu ihtiyacı (barınma, korunma vs.)
3. Ait Olma ihtiyacı (aileye, ülkeye vs.)
4. Saygı, Takdir, Tanınma ve ya ~go ihtiyacı (bağımsızlık, itibar, sahip olma vb.)
5. Kendini Gerçekleştirme ihtiyacı (yaratıcılık, özgünlük, kendinin farkında olma.)

Kısaca; Maslow insanı bütüncül holistik bir yaklaşımla ele almış, davranışlarda
temel gereksinimlerin

hiyerarşik

etkileşime

inanmıştır.

Çevre ilişkilerinin

kendini

gerçekleştirme güdüsündeki rolünü kabul etmiş, insan sağlığına yönelik temel doğasına
inanmış, normalliği ideal insan durumu olarak değerlendirmiş,

doruk yaşantılarının

insan yaşamındaki zenginleştirici yönünü incelemiş, çağımızın hem psikoloji hem de
psikiyatri dalında katkıları büyük önemli bir bilim adamıdır. (Gün, E. 2006: s. 18)

2.8.7.C. Rogers'ın Kuramı,
Rogers'ın

kişilik kuramında

tutmaktadır. Rogers'a

benlik ve benlik kavramı çok önemli bir yer

göre benlik ilişkinin algılamalarını belirleme şeklidir. Benlik,

fenomenal

alanın bilinçli bölümüdür.

İnsanın algılamalarının

zemınını

oluşturmaktadır.

insanın

(Karahan.T.F.Sardoğan.

Benlik,

algısal

tümü, algısal alanın

alanının

bir

bölümüdür.

M.E. 1994: s. 79-84)

.
Bu kurama göre birey gerçek dünyayı değil, algıladığı dünyayı, fenomenal
dünyasını bilmektedir. Çevresinde bulunan uyarıcıları nasıl algılarsa, ona göre tepkide
bulunmaktadır. Yeni doğan bir bebek kendisinin ayrı bir varlık olarak "ben" olarak
farkında değildir. Dolayısıyla yaşamın başlangıcında benlik mevcut değildir. Sadece
farklılaşmamış bir algısal alan mevcuttur. Ancak kendini gerçekleştirme güdüsünün bir
bölümü olan, farklılaşma yönelimi ile çocuk, kendini dünyadaki diğer varlıklardan
ayırmaya

başlar.

farklılaşması

Algısal

Rogers' a

(Karahan.T.F.Sardoğan.

alanın,

bireyin

parçası

göre

benlik

kavramının

M.E.1994: s. 79-84)
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olanlar

ve olmayanlar
oluşumunda

olarak

önemlidir.

Rogers' a göre

benlik

kavramı,

daha

çok

başkalarının

birey hakkındaki

görüşlerini yansıtmaktadır. Bireyin doğrudan doğruya edindiği basit ve öznel yaşantılar
birleşerek benlik algısını oluşturmakta;
hakkındaki

yargılarıyla

birleşerek

bireyin benlik algıları, başkalarının kendisi
benlik

kavramını

meydana

getirmektedir.

(Karahan. T .F. Sardoğan. M.E.1994: s. 79-84)

Bu kurama göre bireyler, diğer insanların
değerlendirmelerine
olurlar.

göre hareket etmeye başladıklarında

Bu şartlara

göre yaşamazlarsa

görmezler. (Karahan.T.F.Sardoğan.

Rogers'ın

özdeşlesmiş

kişilik

kendilerini

ya da içten gelen

değer şartlarını öğrenmiş

olumlu

olarak görmeye

layık

M.E.1994: s. 79-84)

konusundaki

çalışmalarının

temel

amacı, insanın nasıl

değişikliğe uğradığını anlamaya çalışmak olmuştur. Rogers, Freud, Adler ve Erikson
gibi kişilik gelişimine fazla önem vermemiştir. Ayrıca benlik kavramının gelişimini
dönemlere ayırmaya gerek görmemiştir. Onun yerine Rogers, özellikle bebeklik ve
çocukluk dönemlerinde, bireylerin başkaları tarafından değerlendirme biçiminin olumlu
ya da olumsuz bir benlik gelişimine nasıl etki gösterdiği konusu ile ilgilenmiştir.
(Karahan.T.F.Sardoğan.

M.E.1994: s. 79-84)

Rogers' a göre, bireyin yaşantılarının bazıları benlikle ilgili olarak algılanır ve
simgeleştirilir.

Bazılarına

önem

verilmez.

Çünkü

bunlar

benlikle

ilişkili

olarak

algılanmaz. Benlik yapısıyla uyuşmazlık içinde olan bazı yaşantılar inkar edilir ve ya
çarpıtılarak simgeleştirilir. İnsan, bilincinde bir takım olayları çarpıttığında ya da kabul
etmediğinde

yaşantıları

ile kendi, kişilik kavramının sembolize ettiği şey arasında

uyuşmazlık doğar. Psikolojik uyumsuzluğun kaynağı, bu yaşantı ile kişilik arasındaki
uyuşmazlıktır. Rogers anksiyeteyi, nedeni bilinmeyen algısal bir tedirginlik ve gerilim
durumu olarak açıklamıştır. (Karahan.T.F.Sardoğan. M.E.1994: s. 79-84)

Freud'un, kişiliğe katkıda bulunan birincil etmenlerin, geçmiş yaşantılar
olduğu görüşüne Rogers katılmamaktadır. Rogers'a göre davranış; geçmişte olan bir şey
tarafından belirlenemez. Bireyin o anda çevresini nasıl algıladığı ve çevre ile ne tür bir
ilişkide olduğu önemlidir. "Şimdiki davranışı etkileyen geçmiş yaşantılar değil,
geçmiş yaşantıların şimdiki yorumudur". Rogers, geçmiş yaşantıların etki yarattığını
kabul etmektedir fakat günlük davranışların şimdiki algılamalardan ve yorumlardan
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etkilendiğini

savunur.

Sonuç

olarak

Rogers

kişiliğin

incelenmesi gerektigini belirtir. (Karahan.T.F.Sardoğan.

bugün

ve gelecek

içinde

M.E.1994: s. 79-84)

Rogers'ın kuramında tehdit, benlik yapısıyla uyuşmayan yaşantının algılandığı
anda yaşanan bir duygudur.

İnsan daima kendini bir bütün olarak görmek ister.

Kendimizi tamamlanmış bir yapıda görmek yerine, sürekli olarak dışardan bozulabilecek
bir süreç olarak görmek üzücüdür.

Özellikle bu uyarıcılar kimliğimiz

ile çatışır.

Rogers'ın kuramına göre benlik hiçbir zaman tamamlanmaz sürekli değişir. Organizma
ve benlik kendini gerçekleştirmeye, büyümeye, genişletmeye, zenginleşmeye yöneliktir.
Kendini gerçekleştirme yönelimi, bireyin tutarsızlık hissini arada sırada hissetmesi ile de
gerçekleşir. Böyle durumlarda birey bir bütün olma ihtiyacını hisseder.

2.8.8.Kohlberg ve Ahlaksal Gelişim Kuramı,
Kohlberg ahlaksal düşüncenin gelişmesini Piaget'in kuramına göre şekillendirmiş
ve bu gelişimi gösteren 7 aşama belirlemiştir.

Kohlberg'e göre bu gelişim aşamaları

evrenseldir ve her aşama kendinden bir önceki aşama gerçekleştikten

sonra kendini

gösterir. Fakat bireyin sosyal ve kültürel yapısına göre her aşama gerçekleşmeyebilir

ya

da aşamalar arasında farklılıklar olabilir. (Cüceloğlu, D. 1991: s.227-288)
Gelenek

Öncesi Düzey, Bu düzey Piaget'nin

"dışsal kurallara bağlılık" döneminin

özelliklerini yansıtır. Çocuğun,iyi kötü, doğru yanlış konusundaki yargıları, kendisinin
yakınında

bulunan ve fiziksel üstünlüğe

kaynaklarına

sahip, genellikle anne baba gibi otorite

dayanır. Bu aşamada, doğru ya da yanlış olanı yargılarken

çocuğun

kullandığı ölçütler, içsel olmaktan çok dışsaldır.Özellikle, çocuğun eylemlerinin doğru

.

ya da yanlış oluşunu belirleyen, bu eylemlerin sonuçlarıdır. Bu düzeydeki çocuklar,
insan yaşamının değerini, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç olarak görürler
ve kendi ihtiyaçlarını ön planda tutarak, bu ihtiyaçlarını tatmine yönelirler. (Küçükalp,
E.2004: s.20)
Aşama 1: Ceza ve itaat Eğilimi, Bu evredeki çocuklar sadece otoriteye uyar ve
cezalandırılmaktan kaçınırlar. Genel olarak olayların dış görünüşüne ve sonuçlarına
bakarak karar verirler. Olayın gerisindeki neden önemli değildir. Davranışın fiziksel
sonuçları, o davranışın iyi ya da kötü olduğunu belirler. Çocuklar bu evrede, kendilerini
henüz bir toplumun üyesi olarak algılamazlar ve ahlakı, kendilerinin dışında bir olgu
olarak görürler. (Gander, Mary, Gardiner Harry, 1995, Karakavak, Ç. G., 2007: s.22)
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Kohlberg'e

göre bu evrede otorite, fizyolojik bakımdan güçlü görülmekte ve

dolayısıyla bu erişilmez gücün oluşturduğu sabit ve durağan kurallar dizisine, sorgusuz
sualsiz zorunlu bir itaat görülmektedir. (Karaca, F., 2007: s.90-92. Karakavak, Ç,G.,
2006: s.22 Kohlberg, L., 1980: s.91)

Aşama 2: Araçsal İlişkiler Eğilimi, Çocukların kendi ihtiyaç ve isteklerinin
karşılanması bu evrede önem arz eder. Bu aşamada belirgin düşünce "eşitlik" olduğu
için, "iyilik ya da kötülüklerin karşılıklı eşit paylaşımı" ahlak anlayışının temelini
oluşturmaktadır. Çocuklar bu dönemde diğer insanlarında ilgilerinin farkına varırlar.
Ancak, ahlaki yargıda bulunacakları zaman, başkalarının ihtiyaçlarını somut bir şekilde
dikkate almakla birlikte, hala ilk planda kendilerinin ihtiyaçları ile ilgilidirler.

Bu evrede çocuk, otoritenin de hata yapabileceğini somut olarak kavramaya
başlar. Böylece, otoritenin daha önce düşündüğü gibi güçlü olmadığını anlamaya
başladığında, topluma karşı yeni bir bakış açısı kazanır ve yavaş yavaş kendini diğer
insanların yerine koyar. Pek çok kişinin kendine özgü çıkarların peşinde olduğunu ve bu
farklı çıkarların çelişki yarattığını, bu nedenle de doğrunun ve adaletin göreceli
olduğunu fark etmeye başlar. Ancak, bu evrede düşünce hala somut seviyededir.
( Karaca, F., 2007: s.90-92. Karakavak, Ç,G., 2006: s.22. Küçükalp, 2004)
Geleneksel Düzey, Bu düzeydeki birey, gelenek öncesi düzeyin egoist bakış açısından,
grup değerlerini ve kurallarını, bilişsel açıdan tanıma düzeyine geçiş yapar. Birey, kişiler
arası iyi ilişkiler kurma eğilimine yönelir. Geleneksel düzeydeki kişiler için; aile, grup
ve diğer insanların beklentileri her şeyden önemlidir. Bu beklentiler yakın ve açık
sonuçları düşünülmeksizin kabul edilir. Sosyal düzeni destekleme ve sadakat önemlidir.
Kendi ihtiyaçları bazen grubunkilele göre ikinci planda kalır. Geleneksel düzeyde diğer
insanlar tarafından kabul edilen, benimsenen ve takdir edilen davranışlar doğrudur. Bu
düzeydeki birey, ailesinin, grubunun ya da milletinin beklentilerini kendi doğruları
olarak kabul eder. Birey, yalnızca toplumun veya otoritenin kurallarına, beklentilerine,
geleneklerine uymakla kalmaz aynı zamanda bu düzeydeki kuralları destekler, haklı
görür ve kurallara sadakat gösterir. Bu noktada yalnız toplumsal düzene uymak değil, bu
düzeni korumak, desteklemek ve bu düzenin kurum ve gruplarıyla özdeşleşmek de önem
kazanır.

Geleneksel düzeye geçişte en önemli bilişsel farklılık, rol alma ya da empati
kurma becerisinin oluşup gelişmesidir. Birey kendisini, düşünce düzeyinde bir
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başkasının yerine koyar ve olaylara onun bakış açısı ile bakar. Bu düzeydeki kişiler, aile
üyelerinin şefkati ve empatisi sayesinde, insan yaşamının değerini anlarlar. Başkaları
tarafından

sevilmemekten

ve onaylanmamaktan

kaçarlar. Birey bu düzeyde,

diğer

insanların da benzer istek ve duygulara sahip olabileceklerini düşünür ve bazı sosyal
sistemlerin gerekliliğine inanır. (Karakavak, 2006; s.22. Kohlberg, 1980: s.91)

Aşama 3: Kişiler Arası Uyum Eğilimi, Geleneksel düzey içinde yer alan üçüncü
aşamada, akran gruplarıyla işbirliği gözlenir. İyi davranış, başkalarına yardım etmek ya
da onları mutlu etmektir. Başkaları tarafından onay görmek, iyi çocuk olmak önemlidir.
Benmerkezciliğin azalması ve somut işlemler dönemine girilmesiyle, olaylara başkaları
açısından bakabilme özelliği kazanılır. Ahlaki yargılarda başkalarının hissettikleri de
dikkate alınır. Ancak yapılan davranışlar sadece ceza almamak için değil, aynı zamanda
başkalarını mutlu etmek için yapılmaya çalışılır. İyi olmak; başkaları ve onların
duyguları ile ilgilenmek, karşılıklı ilişkileri sürdürmek, sadık ve güvenilir olmak,
minnettarlığı sürdürmek, beklentiler ve kurallar doğrultusunda davranmaktır. İyi
olmanın yanında, diğer insanlarla olumlu ilişkileri destekleyen kuralların ve otoritenin
devamlılığını sağlamak da önemli görülür. Davranışlar, ilk defa niyete göre
değerlendirilmeye başlanır. İkinci evredeki "mutlak eşitlik", yerini "adalet" anlayışına
bırakır ve dolayısıyla üçüncü evredeki bir birey, hem kendi gözünde, hem de
başkalarının gözünde iyi bir insan olma ihtiyacı hisseder. Böylece kendini başkalarının
yerine koyarak başkalarına iyi davranmaya çalışır ve kendisine iyi davranılmasını
bekler. (Karakavak, ç.G.2006: s.90-92)
Aşama 4: Kanun ve Düzen Eğilimi, Bu evrede ahlak; paylaşılan standartları, hakları ve
sorumlulukları benimseme ve yerine getirme olarak tanımlanır. Birey için doğru

.

davranma, toplumsal düzeni koruma ve toplumun ve grubun refahı doğrultusunda
davranmaktır. Bu evrede kanunların korunması, bağlı olunan kurum, grup veya topluma
katkıda bulunmak ve başkalarının beklentilerine saygı duymak gerekli görülür. Kişiler
arası ilişkiler, sosyal yapı içindeki yerine göre belirlenir. Kural ve otoriteye itaat yerine,
kural ve otoriteyi sürdürmek esastır. Bu dönemde doğru davranış, otoriteye ve sosyal
düzene uygun olarak kişinin görevini yerine getirmesi olarak düşünülür. Artık, akran
gruplarının kurallarının yerini, toplumun kuralları ve kanunları almıştır. Kanunlar
sorgulanmaksızın izlenir. Kanunlara uymayanlar asla onaylanmaz. Bu evrede, gruba
bağlılık, kişisel ilişkiler ve iyi niyet tek başına yeterli değildir. Birey, yasaların,
toplumun iyiliği için var olduğunu bilir ve kendi huzuru için yasalara katı bir biçimde
bağlanır. Her yasanın, istisna göstermeksizin herkese aynı şekilde uygulanmasının
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şitlik ilkesinin temelini oluşturduğu kabul edilir. (Karaca, F., 2007: s.90-92. Karakavak,
Ç,G., 2006: s.22 Kohlberg,1980: s.91)

Gelenek Sonrası Düzey, Bu düzeyde insan yaşamı, kutsal ve evrensel bir doğru olarak
algılanır ve insan haklarının gözetildiği evrensel değerler benimsenir. Ahlaki otonomiyi
geliştirmiş olan birey, toplumun kurallarını anlar ve kabul eder. Böylece kuralların
oluşturduğu genel ilkeler birey tarafından yapılandırılabilir, kavranabilir ve gerektiğinde
ilkelere bağlı olarak kuralları değiştirmeye çaba harcanarak daha iyi bir toplum
oluşturulabilecek ilke ve değerlerle ilgilenilmeye başlanır. (Karakavak, 2006; s.22
Kohlberg, 1980: s.91)
Aşama 5: Sosyal Sözleşme Eğilimi, Bu aşamada kanunların kullanımı ve bireysel
haklar, eleştirici bir şekilde incelenir. Toplumun kanunları ve değerlerinin göreli ve
topluma özgü olduğu kabul edilmektedir. Bu evredeki birey için doğru olan davranış,
insanların farklı düşünce ve değerlere sahip olduğunu bilme, bu göreceli değerleri,
çoğunluğun görüşüne ters düşse bile korumaktır. Bununla birlikte, bu temel haklara
herhangi bir müdahale olduğu takdirde, demokratik süreçleri işleterek hakların tekrar
kazanılmasını sağlamak önemlidir. 5. evredeki bireyin, toplumun üstünde bir bakış açısı
vardır. Kanunlar, sosyal düzeni korumak, temel yaşama ve özgürlük haklarını güvence
altına almak için gerekli görülür. Kanunlara, çoğunluğun haklarını koruyacağı ve
herkesin refahı için uyulur. Eğer kişinin ihtiyaçları ile toplumsal kanunlar arasında bir
çatışma ortaya çıkarsa, adaletli olmayan yasalara boyun eğme yerine, bunları
değiştirmeye çalışma doğru kabul edilir. Yasaların çoğunluğunun, insan haklarını
korumak için yapıldıklarını kabul etmekle birlikte, işlevsiz ya da yetersiz olan ve insan
haklarını korumakta aciz olan yasaların değiştirilebileceğine inanılır. (Karaca, F., 2007:
s.90-92. Karakavak, Ç,G., 2006: s.22)
Aşama 6: Evrensel Ahlak Gelişimi, Altıncı evrede, "tersine çevrilebilirlik" ve
"evrenselleştirilebilirlik"

felsefi kavramları

öncelikli olarak yer

alır. Tersine

çevrilebilirlik kavramı, hak ve görevlerin yer değiştirmesine dayanan mantıksal bir
anlayışın simgesidir. Bir kimsenin hakkı, diğer bir kimsenin görevini belirler. Bir
kimsenin görevi de, bir diğerinin haklarıyla ilişkilidir. Çelişkili durumlarda, bu görünüm
tersine çevrilebilir; yani empati yoluyla adil ve dengeli çözümler bulunabilir.
Evrenselleştirilebilirlik kavramında ise, tersine çevrilme yoluyla verilen adil ve dengeli
kararın,

herkesçe

paylaşılan

ve

benimsenen

belirtilmektedir.
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adalet

anlayışını

simgelediği

Bu ileri evrede "doğru ve yanlış", sosyal düzenin yasa ve kurallarıyla

değil,

kişinin kendi vicdanıyla ve kendi geliştirdiği ahlak ilkeleriyle tanımlanır. Bu ilkeler,
somut ahlak kuralları olmayıp, genel soyut ilkelerdir. Bu ilkeler, evrensel

adalet

ilkelerini, insan haklarının eşitliğini ve bireysel bir kişi olarak insanın onuruna duyulan
saygıyı içermektedir.

Beşinci evredeki birey sosyal çıkarlarını düşünürken, altıncı evredeki bireyin
düşüncesinde, mantıki bir kavrayış, evrensellik ve tutarlılık vardır. Altıncı evredeki
birey, insanların sonlu varlıklar olduğunu ve onlara, bu gerçek bağlamında davranılması
gerektiğini düşünür. Hayatın değeri, her türlü kişiler arası ilişkiden öte görülür. Bu
evredeki bireylerin sahip olduğu ahlakı inançlar, çoğu zaman toplumdaki

çoğunluk

tarafından kabul edilen sosyal düzenle çatışma halindedir. (Karaca, F., 2007: s.90-92.
Karakavak, Ç, G., 2006: s.22)

Kohlberg'in

bahsedilen

bu ahlaki gelişim evreleri bazı niteliksel

özellikler

gösterdiğini söylemek mümkündür. Gelişim evreleri adım adım birbirini izlemektedir.
Örneğin, ikinci evrenin bencil bireyi dördüncü evreye atlayamamaktadır.

Birey, yavaş

yavaş ikinci evrenin egolarından kurtularak, üçüncü evrede aile ve akran gibi küçük
gruplara yönelmekte daha sonra dördüncü evrede geniş gruplara yönelmektedir.

Yetişkinlerin

çoğunluğu muhtemelen

dördüncü evrede bulunmaktadır,

ancak

bazılarının beşinci ve altıncı evreye doğru gelişmeleri de söz konusudur. Bireyin ahlaki
yargısı, ara sıra bir üst ya da alt evreye yoğunlaşmakla birlikte, baskın olarak bir evrede
yoğunlaşmaktadır.

Birey,

baskın" olduğu

evre düşüncesinden

bir üst düşünceye

yöneltilebilir, ancak bir alt evreye yöneltilemez. Örneğin, ikinci evrenin bencil bireyi
cezalandırma korkusunun temel olduğu bir alt evreye yöneltilemez; ancak aile, akranlar
gibi gruplara bağlılığa yöneltilebilir. Empati, moral gelişim için gerekli olmakla birlikte,
yeterli bir koşul oluşturmamaktadır.

Bireyin, toplumun ne olduğunu

anlaması ve

karşılıklı saygıya dayanan doğru ya da yanlış davranışları yargılaması empati yoluyla
olmaktadır. (Karaca, F., 2007: s.90-92. Karakavak, Ç,G., 2006: s.22)
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2.9.Ergenlik Kuramları,
Psikologlar, antropologlar, fizyologlar, ana-babalar ve hatta ergenlerin kendileri
ergenliği

tanımlamayı

psikolojisinin

çok uzun zamandan beri denemektedirler.

Modern ergenlik

babası olan Stanley Hall ergenliği "fırtına ve stres"

zamanı olarak

tanımlamıştır. (Gander, M. J. Gardiner,H.W. 2004: s.437-495)

Stanley Hall, ergenlik dönemiyle ilgili bilimsel çalışmaların babası olarak tanınır.
Darwin'den etkilenmiştir. Tüm gelişimin genetikten temelini alan fizyolojik etkenlerden
kaynaklandığını ileri sürer. Çevresel etkenlerin, özellikle ergenlik döneminde önemli
olduğunu düşünür. Yani en azından ergenlik döneminde genetik, biyolojik ve çevresel
etkenlerin bir arada olduğunu kabul eder. Gelişimi 4 bölüme ayırır. Bebeklik, çocukluk,
gençlik ve ergenlik ikilemler ve sık duygu-durum oynamaları ile karakterize olan ve
fırtına ve stres dönemi olarak tanımladığı ergenlik dönemini 12- 24 yaşları arasında
kabul eder. (Kuruoğlu. A. Ç. www.med.gazi.edu.tr)
Hall'a göre çocukluğun çeşitli evreleri, insan evriminin çeşitli dönemlerine denk
düşer. Hall, ergenliğin insan evriminde kritik bir evrenin tekrarını temsil ettiğine
inandığı için, ergenliğin insanlığın yaşam döngüsünde çok önemli bir dönem olduğu
sonucuna varmıştır. Çocuklardan bu dönemde daha esnek ve duyarlı olmalarının
beklendiğini ileri sürmüştür. (Kuruoğlu, A. Ç. www.med.gazi.edu.tr)

Freud'a göre ergenlik, bu dönemin çok hızlı ve çabuk fizyolojik değişiklikleri
yüzünden sorunları aşırı yoğun olduğu bir devredir. Örtülü evrede uyku döneminde olan
cinsel ve saldırgan dürtüler, artık ,.egoyu ve onun savunmalarını yenebilecek düzeyde
güçlenmişlerdir. (Yiğit, H. 2001: s.32)
Psikanalizciler ergenliğin çocukluktan daha az önemli olduğuna inanmışlardır.
Cinselliği yaşamın en önemli güdüsü olarak kabul eden Freud'a göre; çocuklukta
cinselliğin, ana-babaya yönelen cinsel isteklerin, cezalandırılma korkusunun ve
çatışmasının yarattığı bastırılan ve bilinçten uzaklaştırılan "oedipal" çatışmaların
ardından örtülü dönem belirir. Örtülü dönem 5-6 ile 12 yaşları arasında yer alır. Bu
dönemin göreli sessizliği ve barışı, ergenliğe ulaşmakla birlikte birden sarsılır ve yeni
yetmeler ergenliğe erken çocukluğun birden patlama tehdidiyle cinsel çatışmalarıyla
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girerler. Erişkinliğe eşlik eden fizyolojik gelişmeler ergenlerin kendi cinselliklerine karşı
yükselttikleri savunmaları zorlar ve bir fırtına ve stres yaratır. (Yiğit, H. 2001: s.3 7)

Sullivan, psikanalitik

görüşün cinselliğin

hayattaki en önemli dürtü olduğu

yolundaki iddiasını değiştirmiştir. Sullivan, kişilerarası ihtiyaçların tatmininin çok daha
önemli olduğu varsayımını pek çok hasta ile ilgili olarak yaptığı çalışmalar sonucunda
ortaya atmıştır.

Sullivan'a

göre insanın

en önemli ihtiyacı güvenlikte

olduğunu

hissetmesidir. (Kuruoğlu. A. Ç. www.med.gazi.edu.tr)

Ergenlik bedensel, bilişsel, toplumsal olgunlaşma dönemidir. Bir insan bu günün
ve geleceğin sorunlarıyla başarılı bir şekilde uğraşacaksa, bebeklikten, ilk çocukluktan
ergenliğe,

ergenlikten

ileri yetişkinliğe

gerekir. Bir ergenin başarması

doğru özel davranış türlerinin

kazanılması

gereken yaşam görevleri Havinghurts'a göre şöyle

listelenmiştir. (Gander.M.J. Gardiner. H.W. 2004: s.437-495)

1. Bedensel özelliklerini kabul etmek ve bedenini etkili bir biçimde kullanmak.
2. Eril ya da dişil toplumsal rolü gerçekleştirmek.
3. Her iki cinsten yaşıtlarla olgun ilişkiler kurmak.
4. Ana-baba ve diğer yetişkinlerden duygusal bağımsızlığı gerçekleştirmek.
5. Ekonomik bir mesleğe hazırlanmak.
6. Toplumsal bakımdan sorumlu bir davranışı istemek ve gerçekleştirmek.
7. Davranışın rehberi olarak bir dizi değer ve bir ahlak sistemi kazanmak, bir ideoloji
geliştirmek.

2.10.Ergenlik Dönemi Ruhsal Özellikleri ve Benlik Kavramı Gelişimi,
Ergenler bir yandan bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken, öte yandan
önemli gelişimsel görevlerden biri olan kimliğini şekillendirmeye yani, kendini bireysel
olarak tanımlamaya çabalarlar. Gerçi, kimlik şekillenmesi yaşam boyu sürmesine karşın
en dikkat çeken yapılanma ergenlik döneminde gerçekleşmektedir. (Türkbay, T. Özcan,
C. Doruk, A. Sekmen. K. 2005: s. 69-74)
Ergenin duygusal dünyasında bazı çelişkiler dikkat çeker. Yalnızlıktan duyulan
hazzın yanı sıra, bir gruba katılma özlemi, yetişkini hor görme ama ona dayanma, endişe
ve umutsuzluğa karşın geleceğe coşkuyla yöneliş, bu evrenin belirgin çelişkili duyguları
arasında

sayılabilir. Ergenin duygusal tepkilerini
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etkileyen başlıca faktörler sağlık

durumu, zeka düzeyi, cinsiyet, okul başarısı ve sosyal kabul düzeyidir. Özellikle sağlık
koşuluyla duygusal tepkiler arasında önemli bir ilişki vardır. Kötü sağlık koşulları
bünyeyi aşırı duygusal kılabilir. Bu dönemde duygular ergenin tüm yaşamında etkili
olurlar. Küçük bir kırıklık ergenin yakın çevresindeki ilişkilerini doğrudan etkiler.

Duyguların şiddetlenmesi sonucu, gerginliğin doğurdugu belirli alışkanlıklar
görülür. Bu alışkanlıklardan en yaygın olanı, iyi uyum sağlayamayanlarda görülen tırnak
yeme alışkanlığıdır.
başladıkça,

tırnak

Gerginlik
yemede

azaldıkça

de belirgin

ve genç dış görünüşüne
bir azalma

görülür.

önem vermeye

Ergen,

karamsarlık,

huzursuzluk ve iç sıkıntısı gibi hoşa gitmeyen duygulardan bunalır. Kendisine güven
verecek ve bu duyguların bu çağa has, geçici olduğunu anlatacak bir ana-babaya ihtiyacı
vardır. Anlaşılmamak
genem

söylediklerini

bu yaş gencinin en belirgin sorunlarındandır.
eleştirmeden,

küçümsemeden,

yargılamadan

böylelikle kendisini anlatmasına izin vermesi genci rahatlatacaktır.

Anne-babanın
dinlemesi

ve

(Kulaksızoğlu, A.

2005: s.145)

Bireyin

özsaygısının

düşük

olmasının

nedenleri

araştırılarak

yapılacak

müdahalelerde, özellikle kendisi için başarı ya da yetkinlik hissetmeye değer gördüğü ve
önemli bulduğu alanlar tespit edilir. Böylece bu alanlarda kendini güçlendirebilmesi için
desteklenmesi

sağlanabilir.

Duygusal destek ve diğerlerinden

alacağı kabul sadece

sosyal ilişkilerinde değil özsaygısının gelişiminde de güçlü bir etki yaratır. Çocukluk
yıllarında aile bireylerinden ya da öğretmenlerinden

göreceği destek ve kabul önemli

iken ergenlikle beraber yaşıtlarından göreceği destek ve kabul daha fazla önem taşımaya
başlar. Başarı da özsaygıyı etkiler çünkü bireyde kendi kendine yetebilme duygusunun
gelişmesine olanak tanır. Ayrıca özsaygı, çocuğun bir problemle karşılaştığı ve kaçmak
yerine baş etmek için çabaladığı durumlarda da olumlu olarak etkilenir. Bu sayede,
kendisini adil bir biçimde değerlendirmeye

başlar ve bu değerlendirme

kendinden

kaynaklanan bir öz kabul yaşamasını sağlar, öz kabul de özsaygıyı destekler. Ancak
diğer taraftan

etkin olmayan

öz değerlendirmeler

inkar, kaçma

gibi bir takım

mekanizmaları geliştirebilir. Bu da olumsuz bir benlik algılayışına ya da gerçeğin doğru
değerlendirilemeyisine

neden olur.

Ergenlik döneminde

kendilik bütünleşmesi

ve benlik saygısını düzenleye

sistemler ayrı bir önem kazanır. Özellikle cinsel ve bilişsel alandaki olgunlaşm
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sonucunda ergenin "ben-merkezciliği (egosentri)" artar. Beden ve zihin ile aşırı uğraşı
ve bunların işleyişi ergenin aşağılık ve güçsüzlük hisleri ile mükemmellik ve büyüklük
hisleri arasında gidip gelmesine neden olur. Gelişimsel olarak artmış bir kırılganlığın
olduğu bu dönemde ergenin onaylanma ve önem verilme ihtiyacı da artar. Bununla
birlikte

ergenin kısmen kararsız

olan doğası, uygun çevreye karşın bu kabulün

oluşmasını zorlaştırır yani çevresinin eşduyumsal başarısızlıklarının olma ihtimali artar.
Bütüncül bir kendilik ve güvenilir bir düzenleyici

sistemi olmadan ergenliğe

giren

gençler için bu daha da güç olacaktır. Bu durumda kendilik bütünleşmesinde yardımcı
olacak cevaplılıkta ve ergene önemli olduğunu hissettiren bir gruba dahil olma ihtiyacı
özel bir önem kazanır. Grup, ergene ailenin sağlamakta çoğunlukla başarısız olduğu, ait
olma hissi, onaylanma ve kabul görme hissini sağlar. (Ornstein.A.www.ıcgoru.com.tr)

Gelişme döneminde arıne-baba tarafından

bazen çocuk, bazen yetişkin gibi

algılanan çocuk, ne zaman, ne şekilde davranacağını bilemez. Gelişmekte olan bedenine,
cinsel ve duygusal

değişimlerine

ayak uyduramaz,

kimlik karmaşasına

düşebilir.

Yetişkinin baskılı ve disiplinli davranmaktan çok, gence karşı sevgi gösteren, güven
veren, önemseyen ve değer veren bir tutum içine girmesi onun kimlik geliştirmesini
kolaylaştıracaktır.

Ergen birbirinin karşıtı ikizli duygular dile getirebilir. Yetişkinin

uzaktan denetimine ihtiyaç duyar. Aynı zamanda anne - babanın ve yetişkinin güvenini
kazanmaya,

kendisine güvenilen bir insan olmaya ihtiyaç duyar. Kendisine

güven

duyulmaması onda kaygı yaratır. (Kulaksızoğlu, A. 2005: s.14 7)

2.11.Gençlik ile İlgili Sınıflandırmalar,
Gençleri (ergenleri) yaptıkları işe göre veya yaşadıkları şeylere göre veya zihin
veya beden özelliklerine göre sınıflandırmak mümkündür. Genel olarak örgün eğitime
devam eden veya okumayan (okul dışı) gençlik grubundan söz edilmektedir. Her iki
grupta yaptıkları işe göre farklı sorunlara sahiptirler. Okullu gençliği ilköğretim ikinci
kademesindeki gençlik, ortaöğretim (lise) gençliği ve yükseköğretim gençliği olarak ele
almak, bulundukları

yaş grubu ve eğitim kurumlarının

farklı

özellikler

taşıması

açısından gereklidir.

Okul dışı gençlik, okullu gençliğe göre daha geniş bir nüfusu

kapsar, bu kesimde çalışan, işsiz, köyde yaşayan ve askerlik hizmetini yapanlar gene
yaşadıkları yöreye ve yaptıkları işe göre değişik tutum, tavır ve geleceğe ait düşünceler
içerisinde olacaklardır.
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Gençliği taşıdıkları bedensel ve zihinsel özelliklere göre, içinde bulundukları
duruma göre sınıflandırmak ta mümkündür.
özellikleri

diğerlerinden

gruplandırılabilirler.

farklı

olanlar

Yaşama ve yetişme şartları, beden ve zihin
gösterdikleri

ortak

özellikler

bakımından

Bir bakıma gençlik kesimi içinde en çok sorunu olan da bu

gruptakilerdir. Bunları Özel Eğitime Muhtaç Gençlik başlığında toplamak mümkündür.

Buna göre gençlik kesimi aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
I. Okullu Gençlik
a. İlköğretim İkinci Kademesindeki (ortaokul) Gençlik.
b. Ortaöğretim (lise) Gençliği.
c. Yükseköğretim Gençliği.
II. Okul Dışı Gençlik
Çalışan Gençlik.
a. Çalışan Gençlik.
b. İşsiz Gençlik.
c. Gecekondu Gençliği
d. Köy Gençliği
e. Asker Gençliği
f.

Yurt Dışında Yaşayan

g. Gençlik
III. Özel Eğitime Muhtaç Gençlik
a. Zihinsel Engelli Gençlik
b. Bedensel Engelli Gençlik
c.

Görme veya İşitme Engelli Gençlik

d. Kurum Bakımına Muhtaç Gençlik
e.

Suçlu Gençlik

f.

Üstün Yetenekli Gençlik (Kulaksızoğlu, A. 2005: s.36)

Kişinin değişik yaşlarda ilgi merkezleri farklılık arz etmektedir. Zaman zaman
ilgiler değişmektedir.

Bazı ilgiler ileriki yaşlarda ortaya çıkmakta, bazıları ise ömür

boyu devam etmektedir. Çocuk ve gençlerin yaşlarının küçük olması, beyin korteksinin
gelişiminin devam etmesi, yeteri derecede deneyim sahibi olmamaları, davranışlarını
bilinçli olarak yönlendirememelerine

neden olur. Bu bakımdan gençler, dış destek ve

yönlendirmeye daha fazla destek duyarlar. Bu dönemlerde çocuğun beynindeki uyarı
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süreçleri geniş bir alana yayıldığı ıçın bilinçli olarak bir amacın peşinden koşmak
zorlaşır. (Acet, M. 2006: s. l 03)

2.12.Spor,
İnsanın varoluşundan bugüne kadar onunla birlikte olan sporun kabul edilmiş
evrensel bir tanımı yoktur. Ancak, spor olarak kabul edilen aktivitelerde ortak olan belli
unsurlar vardır. Spor, belirli kurallar içerir, rekabet ortamı sağlar, haz verir, bir bütündür.
Bireysel ya da toplu olarak genellikle yarışma, eğlence ve güç harcama amaçlı olarak
yapılan, belli prensip ve kurallara dayanan, düzenli çalışma ve efor gerektiren beden
hareketleridir. (Zorba, E. İkizler, C. Tekin, A. Miçoğulları, O.Zorba, E.2006: s.73)

Spor, bireyin
davranışlarını

fizyolojik

düzenleyen,

ve psikolojik

yönden

sağlığını

geliştiren,

sosyal

zihinsel ve motorik belirli bir düzeye getiren biyolojik,

pedagojik ve sosyal bir olgudur. Diğer bir ifadeyle spor, bireyin fikir, ruh ve bedenen
gelişmesini ve bu öğeler arasında koordinasyonu ve sosyalleşmeyi sağlayan bir olgudur.
(Yetim, A. A. 2006: s.130)

Spor, belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren, yarışmalı ve eğlenceli
etkinliklerdir. (Ana Britanica, ciltl 9, s: 606)

Spor, fizik kondisyonu iyileştirmeyi
anlayışıyla

yapılan

fiziksel

etkinlik.

amaçlayan, oyun, yarışma ve mücadele

Bireysel

ya da kolektif

oyunlar

biçiminde

gerçekleştirilen ve genellikle bir yarışmaya yol açan, kesin kurallara göre uygulanan ve
ani bir karar beklenmeden yapılan beden hareketlerinin tümü. (Büyük Larousse, Cilt 21,
s. l 0762)

Erkal'a göre spor,"uğraşanları

açısından yarışma kazanmaya dönük, fiziksel,

zihinsel ve teknik bir çaba; izleyenler açısından heyecan ve istek duygusu kazandıran bir
süreç ve anatomi, ortopedi, biyomekanik, psikoloji gibi bilim dallarının yardımı ile
gelişen, sürdürülen bir bilimsel olgu"dur. Koludar'ın tanımına göre ise, "kişinin belli
dönemler içerisinde fiziksel aktivitesini ve motorik becerilerini zihinsel, ruhsal ve
sosyal

davranışlarını

geliştiren

ve

bu

özelliklerini

belirli

kurallar

yarıştırmasını amaçlayan biyolojik, pedagojik ve sosyal bir uğraş"tır.
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içinde

Spor, karmaşık fiziksel yetenek ve yoğun fiziksel efor gerektirir; kurallara dayalı
bir rekabet formu içermesine rağmen aynı zamanda özgürlük ve yaratıcılık duygularını
yaşatır. Kurumsallaşmış

rekabet ve resmileştirilmiş

kuralları ile olimpik ve elit spor

kavramları, sporu, fiziksel aktivite içeren serbest zaman aktivitelerinden

farklı kılar.

Rekabet içermeyen ve belli resmi kurallara bağlı olmayan aktiviteler özellikle Kuzey
Amerika da rekreasyon

olarak tanımlanmaktadır.

(Zorba, E. İkizler, C. Tekin, A.

Miçoğulları, O.Zorba, E.2006: s.73)

Günümüzde spor, modernleşme sürecine girmiş olan toplumlarda, tam anlamıyla
bir "modernite projesi" olarak karşımıza çıkmaktadır. P.Bourdieu'nun belirttiği gibi,

"modem

anlamıyla sporun ortaya çıkışının modem sporların "ataları" olarak

görülebilecek faaliyetlerden (ancak adım adım gerçekleşebilecek) bir kopuşla bağlantılı
olup olmadığı'' batı toplumları için tartışmalı bir konu olmakla birlikte, modernleşme
sürecindeki toplumlar için böyle bir tartışma söz konusu değildir. Modernleşen ülkelerde
"milli"

adı

verilen

geleneksel

sporlar

dışında

kalan

sporlar

batıdan

gelmişler/getirmişlerdir. Bu durum, Türk spor tarihi kitapları incelendiğinde açıkça
görülmektedir. İlk olarak 1869 tarihli "Maarif-i Umumiye Nizamnamesi"nde, erkek
rüştiyeleri ders programında "jimnastik" dersine yer verilmiş; aynı yıl "Mekteb-i
Sultani"adıyla eğitim vermeye başlayan bugünkü Galatasaray Lisesinin beden eğitimi
hocaları Fransa' dan getirilmiş: bir sonraki kuşakta bu yabancı hocaların yerlerini, yine
onların öğrencileri olan Ali Faik Bey (üstünidman) Binbaşı Mazhar Hoca (kazancı) ve
özellikle Selim Sırrı Tarcan gibi kurucu isimler almıştır. (Amman, T. 2006: s.56)

2.12.1.Spor ve Beden Eğitiminin, Temel Amaç ve Fonksiyonları,
Spor konusuna sosyolojik açıdan yaklaşırken, konuya "Beden Eğitimi ve Spor"
olarak bakmak ve bu kavram doğrultusunda olaya açıklık getirmekte .fayda vardır.
Çünkü, beden eğitimi ve spor, çağdaş eğitim anlayışı içinde bir birini bütünleyen iki
kavramdır. Bilindiği gibi beden eğitimi, bireylerin hareket tecrübeleriyle ortaya çıkardığı
bir gelişim süreci ve aynı zamanda fiziki aktiviteler yoluyla insanın bütün yönleriyle
ilgili bir faaliyet ya da eğitim şekli olarak tanımlanırken, spor ise, bu faaliyetlerin
yarışmaya dönüşmesi olarak ifade edilmektedir. Beden eğitimi ve spor, bireyleri fiziki,
zihni, moral ve sosyal yönden geliştiren, kişilik ve karakter özellikleri kazandıran bir
olgudur. Beden eğitimi ve sporun amaç ve fonksiyonlarına bakıldığında bunları genel
olarak 4 gruptur:-Fiziki Gelişim-Motor (sinir-kas) gelişim-Zihni Gelişim-Sosyal gelişim.
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Beden

Eğitimi ve Sporun fiziki gelişim

amacı, organizmanın

etkinliğini

arttırmayı ve sağlıklı bir yapı kazandırmayı

sisteminin

gelişmesine

sağlamaktadır.

fonksiyonel

ifade eder. Motor gelişim

de· yine en çok katkıyı Beden Eğitimi ve Spor hareketleri

Zihinsel gelişim amacı, bilgi ve anlayışla ilgilidir. Fiziksel faaliyetler

kapsamı içinde yer alan kurallar, taktikler, spor programlarındaki

çeşitli aktiviteler ve

bunlara ait metotların öğrenilmesi, ayrıca sağlıklı yaşama, fiziksel uygunluk ve bunların
yaşantıdaki önemi gibi hususların öğrenilmesi ile de zihinsel gelişime katkı sağlanır.
Zihinsel gelişim, bilgi kavrama ve saklama ile ilgilidir. Bunlar aracılığıyla çocukların
yorum yapabilme, değerlendirme, karar verme ve düşünme yetenekleri gelişir. Beden
Eğitimi ve Sporun sosyal gelişim ile ilgili amaçları hem birey hem de toplum açısından
önem taşır. Spor faaliyetleri aracılığıyla bireylerin sosyal bir çevre kazanmaları

ve

kendilerini gerçekleştirmeleri mümkün olmaktadır. (İmamoğlu, A. F. 1992: s. 52-53)

Günümüzde spor, sadece insanların fiziki ve psikolojik açıdan güçlenmesi için
sürdürülen bir faaliyetler bütünü olmaktan daha ileri gitmiştir. Bununla birlikte spor,
sorumluluk

ve iş birliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak kişinin

sosyalleşmesine yardımcı olan önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin
sosyal yaşamı içerisinde, psiko-sosyal gelişimini destekleyerek bunu hızlandırmasına
yardımcı olan faktörlerin başında spor yer almaktadır. Sporun kişilerin psiko-sosyal
gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanların sosyal ve psikolojik

bakımdan aktif

kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği unutulmamalıdır. Birey sportif etkinliklere
katılmakla,

manevi

yalnızlığın doğuşunu hazırlayan etkileri gidererek, iş hayatında

görülen ve daha sonra genelleşerek sosyal hayata yansıyan, amaçsızlık ve monoton
çalışma şartlarının doğurduğu kötümser ve bunalımlı tutumların giderilmesini en kolay
spor yolu ile ortadan kaldırabilir. (Küçük, V. Acet, 2002: s.369-375)

İnsanların

başarılı olma

ihtiyacı psiko-sosyal

gelişim

içerisinde

kişinin

kendine olan güvenini kazanması veya tazelemesi açısından önemlidir. İşte kişinin
burada kendini başarılı kılabilmesinin
sağlanabilmektedir.

olarakdüşünülmemesi

Sporun,

en kolay yollarından biri de spor

sadece

fiziksel

birtakım

faaliyetler

sayesinde
bütünü

bununla birlikte ferdin sosyal, duygusal ve toplumsal bakımdan

da gelişmesi için çok önemli bir sosyal olgu olduğu unutulmamalıdır. (Aracı, H. 2001:

s. 27)
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Spor bir kurallar dizisi ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca taşıdığı özelliklere göre bir
takıma uyma özelliklerini gerektirir. Gerek antrenman gerekse yarışma olsun başarıya
ulaşmak bu günlük yaşantıda pek bulunmayan kurallara uymak ile mümkündür. Bu ise
yeni bir durum süreci demektir. Uyum süreçlerini başarı ile tamamlayan

genç sporcu

artık yeni bazı özelliklere sahiptir. Daha doğrusu mevcut bazı nitelikleri geliştirmiştir.
Sporda başarılı olabilmek için bazı bedensel ve ruhsal özelliklere sahip olmak gerekir bu
nitelikler şöyle sıralanabilirler.
-Hareketleri iyi ve yeterli yapabilmek için için iyi bir kondisyon
-Gelişmiş bir kas ve iskelet yapısı
-Çeşitli,

ruhsal,

fiziksel

ve

bedensel

engellemelere

rağmen

başarabilmek

ve

başarısızlık halinde uğraştan kopmamak için gerekli kişilik özelliklerine sahip olmak,
-Antrenman için yeterli motivasyon.

Spora başlamak

için bu nitelikler

gereklidir ancak unutmamak

gerekir ki

spor yapmayı sürdürdükçe bu nitelikler gelişir. Bu gelişme belli kurallara göre olur.
Kuralların temelinde sportif etkinliğin kişilik üzerinde etkileri bulunmaktadır.

Çeşitli

bilim adanılan, düşünürler, spor ahlakçıları, sportif etkinliğin kişilik üzerine etkilerine
şöyle genelleştirmektedirler.
-Spor karakteri şekillendirir.
-Takım sporları işbirliği yapmayı öğretir.
-Bireysel sporlar kişisel disiplini geliştirir.
-Spor mücadeleyi öğretir.
-Beden

eğitimindeki

serbestlik

.

ve

zorunlu

olmayış

öğrenci-öğretici

ilişkilerini

geliştirerek, sporcunun sosyalleşme sürecini kolaylaştırır.
-Tehlikeli idmanlar cesareti artırır.
-Bazı spor dalları yüksek iletişim değerlerine

sahiptir. Özellikle

bedensel temasın

olduğu spor dallarında bu daha belirgindir.
-Spor saldırganlık dürtülerine doğal yol ile sosyal kurallara uygun olarak boşaltmayı
öğretir.
Ancak

son yıllarda, bütün dünyada özellikle politikacı ve iş adamlarının sporu

bir propaganda ve gelir kaynağı kabul ettikleri ve bu yüzden amacında saptırdıkları
gözlenmektedir.

Bu

yani şampiyonluğa

sapma

sonucu,

koşullandınlmakta

sporcular

yalnızca

en yüksek

performansa

ve yarışmalar nitelik değiştirmektedir.

Spor

tıbbı ve spor teknolojisindeki yeni gelişmeler, antrenman yöntemlerini ve spor araçlarını
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etkilemekte

bu

ise

inanılmaz performanslar

sağlamaktadır.

Bütün bunlann doğal

sonucu ise aşın bedensel ve ruhsal zorlanmadır. Aşırı zorlanmalar
başlayıp,

intihara kadar varabilen

ruhsal bakımdan
olan

ruhsal

bozukluklara

sağlıklı bir gençlik ve ulus kazanmakta

spor,amacından

uzaklaşmakta,

performans

ve her ne pahasına

sosyalleşme

süreci bozulduğundan,

zaralı

olursa

olmaya

olsun

yol açıyor bedensel

ve

en doğal ve etkili bir yol
başlamaktadır.

kazanmaya

sosyal uyumuda

sakatlanmalardan

koşullanan

güçleşiyor.

Yüksek
genem,

İdeal ile gerçek

arasındaki çelişkinin büyümesi toplumun ve gencin ruh sağlığını tehdit ediyor.

Son zamanlarda,
hassasiyetle
tasavvurunun"

durulan

sporcuların kişiliklerinin
bir

nokta

da

bir

araştınldığı çalışmalar da üzerinde

spor

faaliyeti

sonucunda

"benlik

ne gibi bir değişikliğe uğrayacağı konusuyla ilgilidir. Beden eğitimi ve

sporun sosyal gelişime etkileri şöyle özetlenebilir,
-Kişilik gelişimi üzerine yapıcı etkileri vardır.
-Sportif etkinlikler sırasında çocuklar ve gençler birlikte çalışmaya yönlendirilir.
-Arkadaşlık duygularının gelişmesine katkıda bulunur.
-Birlikte çalışma becerisi kazandırır.
-Sosyal sorumluluk kazandırır.
-Liderlik özellikleri kazandırır.
-İyi bir yarışmacı,

başkalarıyla

işbirliği

yapabilme

ve ıyı bir izleyici

olabilme

yeteneklerini kazandırır.
-Saldırgan davranışlar, faydalı işlere yöneltilebilir.
-Kendine ve başkalarına saygı, sevgi ve güven ile başkalarını kabul etme duyguları
gelişirtirilir.

.

Kısacası Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerinde çocukların ve gençlerin
birbirleriyle olan sürekli ilişkileri, kişisel ve sosyal uyum bakımından onlar için bir
laboratuar çalışması olarak nitelendirilebilir. (Tamer, K. 1988: s.6-7)
2.12.2.Ergenlik ve Spor,
Beden Egitimi ve Spor modern insanın yaşamının önemli bir bölümünü hatta
parçasını olusturmaktadır. Gerçekten de Beden Egitimi ve Spor, kişinin hem ruh hem de
beden yapısının sağlığını güçlendirerek, dengeli bir kişiliğe sahip olmasını sağladığını
bilimsel gerçekler ortaya koymuş bulunmaktadır.
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P.O. Astrand'ın

dediği gibi "İnsan organizması hareket için yaratılmıştır,

düzeni kurulmuştur." Doğal hareketlerin, uygarlığın değişmesi ile değişikliğe
uğraması, bir takım vücut bozukluklarını da beraber getirmiştir. Hareketsizliğin
meydana getirdiği bir takım vücut bozuklukları ve hastalıklarda Beden Eğitimi ve Spor
bir tedavi aracı gibi kullanılmaktadır. (Kasap, H. 1996: 74-167)

Spor; ferdin tabi çevresini beşeri çevre haline getirirken, elde ettiği kabiliyetleri
geliştirirken, belirli kurallar altında araçlı ya da araçsız, ferdi ya da toplu olarak, boş
zaman kavramı içinde ve ya tam zamanını alacak şekilde meslekleştirilerek yaptığı
sosyalleştirici, toplumla bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren, rekabetçi, dayanışmacı ve
kültürel bir olgudur.

Devlet Planlama Teşkilatı Özel ihtisas komisyonu raporuna göre spor;" Yenme,
muktedir olma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen belirli kurallar içinde
yapılan, rekabete dayalı, sosyallestirici, bütünleştirici, fiziki, zihni ve ruhi faaliyetlerin
bütünüdür". (Kasap, H. 1996: s.74-167)

"Beden Eğitimi iki taraflı bir madalyon gibidir." Bir yüzünde, kuvvet,
dayanıklılık, iyi duruş, esneklik, denge ve sinir kas becerileri gibi gelişim ve
devamlılığı sağlayan fiziksel; diğer yüzünde ise bütün bu özellikleri kazanmış
insanın davranışlarında meydana gelen, kendi kendini anlama, istekli olma, sosyal
ve heyecansal kalitelerinde gelişme ve bütün bunların verdiği mutluluk gibi
değişiklikler ve ruh sağlığı bulunmaktadır". (Kasap, H.1996: s. 74-167)

.
Günümüz yaşam felsefesinde spor, kaliteli yaşamın bir parçası ve en yararlı
sosyal etkinliklerden birisi olarak kabul edilmektedir. Performans sporu bir yana,
günümüz yaşam kavramında çocuğun dengeli ve sağlıklı gelişimi içerisinde düzenli spor
yapmanın önemli bir yeri vardır. Çocuğun buluğ çağı öncesi ve sonrası düzenli yaptığı
spor etkinlikleri, sağlıklı bir fiziksel yapının gelişmesini sağlarken; geç yaşlarda fizik
yapının bozulmasını geciktirmede rol oynamaktadır. Çocuk açısından spor, fiziksel
gelişimin yanında sosyal açıdan da önemlidir. Spor yardımıyla çocuğun çevresini
tanıması ve iletişim kurabilmesi daha kolay gerçekleşmektedir. Bu alanlarda olumlu
gelişmeler çocuğun duygusal olarak da iyi gelişmesine yardımcı olabilmektedir.
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2.12.3.Stres,

Selye, stresi; "Vücuda yüklenilen herhangi bir özel olmayan isteme karşı
vücudun tepkisi" olarak tanımlamıştır. Başka bir deyişle çevreden gelen istemlere
vücudun tepkisidir.

Zorlamanın sebep olduğu heyecana ait gerginlik; basit sıkıntıdan, depresyon ve
psikotik reaksiyonlara, psikosomatik hastalıklara, cinsel işlev bozukluklarına ve hatta
bağışıklık sistemine kadar geniş bir yelpazede insan sağlığını etkilemektedir. Bugün
ülkemizde stres ve heyecana ait gerginlikler ile ilgili bedensel-tıbbi hastalıkların sebep
olduğu üretkenlik

kaybının yılda milyonlarca dolara vardığı belirtilmektedir.

(www.meb.gov.tr)
Vücut, algılanan tehdide karşı karmaşık bir içsel tepki sırası başlatarak stres
etkenlerine tepki gösterir. Tehdit çabucak çözülürse, bu acil tepkiler yatışır ve fizyolojik
durumunuz normale döner. Stres yaratan durum devam ederse, kronik bir uyum sağlama
girişiminde bulunduğumuz sürece, farklı içsel tepkiler gerçekleşir. (Atkınson, Rita
Richart.c., Smıth.e.edward.-dairly.bem.-Nolen.2002: 49)
Stres genellikle olumsuz istenmeyen bir durum olarak bilinmektedir. Oysa belli
oranda stres; bedensel ve zihinsel işlevlerin verimliliğini ayakta tutmak için ve olası
sorunlara kişiyi hazırlıklı kılmak için gereklidir. Selye stresi, olumsuz bir etkisi olmayan
stres ve olumsuz etkisi olan stres olarak ikiye ayırmıştır. Aynı zamanda stresin insan
yaşamının kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir öğesi olduğunu savunmuştur.

2.12.4.Ergenlik ve Stres,

.

Her yaş düzeyinde kaygının şiddeti veya durumluk sürekliliği değişir. Kaygının
en yoğun yaşandığı yıllar doğumdan somaki iki yıl ve ergenlik yıllarıdır. Araştırmalar
küçük çocukların kaygı düzeyinin, büyük çocuklardan daha düşük olduğunu
göstermiştir. Yaşa bağlı olarak hayattan beklentilerin artması, gerçeklerin daha iyi
farkına varılması ve sorumlulukların artması buna sebep olabilir. Korkut 1991 'de yaptığı
çalışmasında ise 13-18 yaş çocuklarında, yaşla kaygı arasında bir ilişki tespit
edememiştir. (www.meb.gov.tr)

Kaygı kökenini, çocukluk yıllarından almaktadır. Çocukluk döneminde maruz
kalınan aşırı reddedici, küçük düşürücü tutumlar, ergenlik döneminde diğer yetişkinlerin
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alaycı tutumları,

ceza verirken

ana-babaların

cezaya eşlik eden itici· davranışları,

çocuğun fiziksel veya psikolojik baskı altında tutulması, çocuğun altını ıslatma ve cinsel
oyunlarının tepkiyle karşılanması, aşırı koruyucu tutumlar, ana-babaların birbirine karşıt
düşen istekleri, tutarsızlıkları, boşanmış ailelerde ana-baba arasında boşandıktan sonra
bile devam

eden çekişmeler,

çocukta

kaygının

oluşmasına

neden olabilmektedir.

(Balcıoğlu, İ. 2001: s.177)

Varol (1990), anne-babaların

eğitim durumu ile çocukların kaygı düzeyleri

arasında önemli bir farkın olmadığını belirlerken,

Gümüş (1997) anne-baba

eğitim

durumu ile çocukların sosyal kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu,
annebabası yüksek okul mezunu olan çocukların kaygı düzeylerinin düşük olduğunu
belirlemiştir. (Balcıoğlu, İ. 2001: s.177)

Varol
düzeylerinin

(1990),

baba

mesleği

işçi,

çiftçi,

esnaf

olan

öğrencilerin

kaygı

baba mesleği memur, subay ile serbest meslek olanlara göre yüksek

olduğunu belirlemiştir. Anne mesleğine göre ise anne mesleği ev hanımı, işçi, esnaf olan
öğrencilerin kaygı düzeylerinin, anne mesleği serbest meslek olanlara göre daha yüksek
olduğunu saptamıştır. Meslekler, ebeveynler üzerinde psikolojik etkilerinin yanı sıra
çocukta da bazı kaygılara sebep olabilir. Anne veya babasının tehlikeli işlerde çalışması,
gece nöbetlerinin olması, iş saatlerinin düzenli olmaması, sürekli seyahati veya evden
uzun

süre ayrılmayı

gerektiren

bir işlerinin

olması çocukların

kaygı düzeylerini

etkileyebilmektedir. (www.meb.gov.tr).

2.13.Somatizasyon Bozukluğu,
Stres yaşayan bir insan, endişe, kaygı, sinirlilik, gerginlik hisseder; tehlike
yaratan durum ya da nesne dışında herhangi başka bir şey üzerine yoğunlaşamaz.

Bir

takım hormonların etkisiyle sempatik sinir sistemi uyarılır ve genellikle savaşma-kaçma
olarak adlandırılan klasik stres tepkisi ortaya çıkar. Bu stres tepkisi, tehdit ve tehlike
oluşturan şeyle savaşma ve ya ondan kaçma sırasında işimize yarayacak bir takım fizik
değişimleri ve bedensel kaynakları harekete geçirir. Kaçma-savaşma tepkisi kısa süreli
yararlı bir tepkidir. Fakat çağımızda insanların yüz yüze kaldığı stresler uzun sürelidir ve
çözümlenmeleri bireyin gücünü aşmaktadır. Bu nedenle stres çoğu zaman kronik özellik
taşımaktadır.

Bunlar ruhsal ve fiziksel sağlık için son derece olumsuz faktörlerdir.
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Böylece stres belirtileri herhangi bir tehlike ya da tehdit olmadığın da dahi görülebilir.
(www.psikyatri.net)

Teknolojinin
ıkıntılar

gibi stresi

hızla

gelişmesi,

arttıran

arttırmaktadır. Organizmanın
varsayılır.

Fiziksel

zarar

bilimsel buluşlar,

çevresel

faktörler

nüfus

insanların

artışı ve ekonomik

kaygı

durumlarını

da

refahını tehdit eden her durumun bir kaygı oluşturduğu
tehditleri,

benlik

değerine

tehditler

ve

bir

bireyin

yapabileceğinden fazla performans gerektiren durumlar da kaygı meydana getirmektedir.
Çok hafif tedirginlik ve gerginlikten panik derecesine varan değişik şiddette kaygı
durumu yasanabilir. Endişe, gerginlik, ürkme ve kendini rahatsız hissetme, güvensizlik,
korku, panik, şaşkınlık, tedirginlik, berrak düşünememe, agız kuruluğu, baş ağrısı, baş
dönmesi, bulantı, çarpıntı, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kan basıncı düşmesi ya da
yükselmesi,

kas gerginliği,

terleme, titreme,

uykusuzluk

mide bağırsak yakınmaları,

solunum

gibi belirtilen ruhsal alandan

sayısında artma,

bedensel

alana doğru

sıralanabilir. Ayrıca kaygı kişiden kişiye farklılık gösteren davranışsa! belirtiler de
gösterebilir. (Köknel, Ö. 1982: s.159-İnanç, B. 1997: s.9-14)

"Somatoform Bozukluk" olarak da isimlendirilen

bu tür rahatsızlıklarda

nörolojik ve fizyolojik araştırmalar sonucunda rahatsızlığın bu boyutunu açıklayabilecek
ölçüde hiçbir fiziksel bulguya rastlanmaz. Fiziksel bir neden olmadan, vücutta belli
rahatsızlıkların yaşanması aslında yeni bir olgu değildir. Bundan yüz elli sene kadar
önce bu durum yetişkinler için tanımlanmış, bu tanım için "histeri" sözcüğü seçilmiş ve
üstünde en çok çalışılan konulardan biri olmuştur. Zaman içinde, çocuk ve gençlerin de
benzer sorunlar yaşayabildikleri farK edilmiştir.

En sık karşılaşılan psikosomatik rahatsızlıklar aşağıdakilerdir; Baş ağrısı, karın
ağrısı, yüksek endişe, sürekli yorgunluk, bitkinlik, ağrılar, denge sorunları, görme
bozuklukları, sırt ağrısı, kas ağrıları, çeşitli cilt hastalıkları, saç dökülmesi

Psikosomatik rahatsızlıklarla

birlikte okul sorunları, okul reddi, sosyal uyum

sorunları, yüksek endise de sıklıkla görülür. Psikosomatik

ya da diğer bir deyişle

somatoform rahatsızlıkların nedenleri, tam olarak saptanamamış olmakla birlikte, ortaya
çıkmalarında en etkin olan nedenlerin başında sarsıntı ve çocuğun karşılaştığı önemli
yaşam olaylarının geldiği bilinmektedir.
doğal olarak daha yüksek

olabilir,

Kimi çocukların stresle baş etme becerileri,

kimi çocuklar
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ise stresten

etkilenmeye

daha

eğilimlidirler. Stresten etkilenmeye eğilimi olan çocuklar, duygularını sözel olarak ifade
etmekte zorlanabilirler, toplum kuralları nedeniyle birçok şeyi içlerine atmak durumunda
kalabilirler.

Genellikle,

sıkıntılarını

konuşmaktan

kaçınan,

endişenin

bastırıldığı

ailelerde yetişen çocuklarda, bu soruna çok daha fazla rastlanmaktadır. Bu durumlarda,
çocuğun sıkıntısı beden üzerinden ifade edilebilir ve sanki sorun fizikselmiş

gibi

görülebilir. (www.dbe.com.tr Psikoloji_dünyasi)

2.14.Ergenin Bedensel Gelişimiyle İlgili İhtiyaç ve Kaygıları,
-Ergen kendi bedensel gelişim seyrini anlamak ister.
-İnsanlar arasında, beden gelişimlerinin farklılıklarına dikkat etmeye başlar ve kendi
bedenini başkalarıyla kıyaslayarak ortalamadan olan farklılıklardan kaygılanır.
-Uygun duruş ve oturma alışkanlıkları kazanmak ister, ani boy uzaması ile oluşan
kambur duruşuna yapılan aşırı dik durma ve oturma telkinleri karşısında kambur
kalabilme endişesine kapılabilir.
-Vücudundaki ağırlık artışının nedenlerini anlamak ister.
-El ve ayaklarında ani büyümenin nedenini anlamak ister, ayakların ani büyümesi
sonucu uygun ayakkabı seçmek ve giymek ihtiyacındadır. Özellikle ayaklarının büyük
olduğu duygusuna kapılıp, kaygılanabilir.
-Çocukluğun sonlarında veya ergenliğin başlarında ki henüz büyümesini tamamlamamış
olan birey için uygun boydaki elbise seçimi sorun yaratır. Bu çağdakiler için üretilen
'' garson boy'' tip giysiler ihtiyaca cevap vermez, oysa ergen büyüme sonucu kısa kalan
elbiseleri yerine uygun ve yakışan elbiseleri giymek ister. Kısa elbiselerin giyilmesi
ergende üzüntüye yol açabilir.
-Yüzündeki orantısız büyümenin ve yüz ifadelerinin değişmesinin nedenini anlamak
ister. Yüzündeki ifade değişikliği ergeni kaygılandırır. (Varış, F. 1963: s.27-36)

2.15.Büyüme ve Gelişmeye Cinsiyet Etkileri,
Doğumda kız çocukları, erkeklere oranla daha olgundur. Büyüme ve gelişmeleri,
erkeklere oranla daha hızlıdır. Oyun çağı çocukluğuna gelindiğinde, kız ve erkek
çocukların büyüme ve gelişmeleri arasında bir farklılık görülmemektedir. Ergenlik çağı,
kız çocuklarında erkeklerden iki yıl önce başlar. Bu nedenle kızlarda , erkeklerden iki yıl
önce hızlı büyüme ve gelişme görülür. Ama iki yıl sonra erkeklerde büyüme ve gelişme
birden hızlanır ve birkaç yıl devam eder. Buda erkeklerin aynı yaştaki kızlardan
çoğunlukla daha uzun olmalarını sağlar.
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2.16.Ergenlik ve Bağımsız Olma Duygusu,

Ergenlik dönemi, erişkinlik öncesi gelişimin son evresidir ve gelişimin fiziksel,
ruhsal ve sosyal yönleri en hızlı olduğu dönemdir. Ergen, kendisinde olan bu hızlı
değişikliklere uyum sağlayabilme çabasındadır. Aslında bu dönem normal şartlarda bir
uyum dönemidir. Sosyal ve kültürel çevrenin ergenlik ile ilgili görüşleri ve beklentileri,
ergenlerle etkileşimdeki tutumlar, iş-meslek seçimi-kendini gerçekleştirme, geleceğini
planlamada sunulan olanaklar döneme özgü sıkıntıların şiddetini etkileyebilmektedir.
Ailelerden en sık duyulan yakınma; söz dinlememe, karşı gelme, uygunsuz arkadaşlar
seçme, ailenin yaşam kurallarını bozma, dağınık olma, odasına kapanma, yüksek sesle
müzik dinleme, uzun süre telefonda konuşma gibi ergen tutumlardır. Oysaki tüm bunlar
ergenin ailesinden ruhsal bağımsızlığını kazanma, bireysel kimliği edinme yolundaki
ruhsal yaşantıların belirtilmesidir.

Ebeveyn-çocuk/ergen arasındaki tartışmaların çoğu okul ödevleri, sosyal yaşam,
arkadaşlar ve ev işleri, kardeş ilişkileri ve kişisel bakım gibi gündelik olaylardan
kaynaklanmaktadır. Bu çatışmaların çoğu babalardan çok annelerle yaşanmakta ve
çoğunlukla da anne-kız ilişkisinde ortaya çıkmaktadır. Normal sınırlar içinde bu tür
çatışmaların ergenin normal ruhsal gelişimi içinde gerekli bir yanı da olduğuna dikkat
çekilmektedir. Çatışmasız geçen ilişkinin ayrılma, kendini ortaya koyma ve
bağımsızlaşmaya yönelik korkulara yol açabileceği bildirilmektedir. Ancak bu
çatışmaların çok yoğun ve şiddetli yaşanmasının sıklıkla davranış sorunları ile birlikte
vurgulanmaktadır. Bu tür ilişkilerin baskın olduğu gençlerde evden kaçma, erken evlilik,
uç gruplara yönelme, okul reddi, ilaç-madde kullanımı daha sık olarak gözlenmektedir.

•.

Erken ergenlik döneminde yoğun biyolojik değişiklikler dışında önemli çevresel
ve sosyal değişiklikler de olmaktadır. İlköğretimin 2. basmağına geçişin getireceği
değişiklikler de önemli stres kaynağı olacaktır. Değişen sadece okul değil arkadaşlar,
öğretmenler, çevre ve sosyal rollerdir de. Ergen bu yeni ortamda yeni davranış şekilleri,
yeni değerler, model alacağı yeni kişiler aramaya başlar. Bu kadar değişikliğin
varlığında gencin stresle baş edebilmesi, bu yönden becerilerini geliştirebilmesi için
yaşamında değişmeden süren destek kaynaklarına gereksinimi vardır. Bu açıdan aile
desteği ve tutumları önemlidir. Değişikliklerin sınırını bilmemek endişesiyle yaşayan
ergen ilişkilerinde sürekli karşısındaki kişinin sınırlarını deneyen ve zorlayan bir
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davranış içerisindedir. Aile, öğretmen gibi otorite konumundaki kişilerin ergene tutarlı
biçimde sınır koyucu tutumları kaygıyı azaltıcı işlev görecektir.

Anne babadan ayrışma süresi de ergenlik döneminde başlayacaktır. Anne ve
babadan farklı bir birey olma ve bunu onlara da kabul ettirme çabası ergenleri sık sık
anne babalarıyla karşı karşıya getiren konulardandır.
yaşamasını

Anne babalar gencin bu süreci

anlayışla karşılar ve uygun şekillerde davranırlarsa

genç fazla çatışma

yaşamadan bireyselliği kazanabilir ve otorite karşısında uygun konum almayı öğrenir.
Ancak anne-babalar ayrılma sürecini kendileri açısından bir tehdit gibi algılar ve gence
sert tepkiler gösterirlerse hem ayrılma, hem ayrı bir birey olma süreci uzar, hem de çıkan
otorite çatışmaları gencin ruhsal yapısında iniş çıkışlara neden olarak yine sık mizaç
değişiklikleri,

aşırı tepkisellik, depresyon ya da çeşitli dışa vurum davranışlarına yol

açabilir.Aileden ayrılma yalnızlık, izolasyon duygularını da doğuracağından bununla baş
ederken ergenin zaman zaman çok yoğun bağlanmalar, aşklar ve ayrılıklar yaşamaları da
sık görülür. Erişkinlerle ilişkilerde de sıcak ve aşırı bir uyumlu kutupla baş kaldırıcı ve
asilik eden bir başka kutup arasında gidip gelirler. (Şenol, 2006: s.119-120-121)
Aileden ayrışma ve bağımsızlık kazanma çabaları bu dönemde gençler için
arkadaş gruplarının çok önem kazanmasına da neden olur. Arkadaş grubunun normları
aile değerlerinin üzerinde olabilir. Genç grubu tarafından kabul edilmek için yoğun çaba
içine girer. İkili ilişkilerde de bir şekil değişikliği olur, aynı cinsiyetten arkadaşlıklar
sürmekle birlikte karşı cinsiyete ilgi duyma, tanımaya çalışma önem kazanır. Ancak aşırı
yakınlıklar bağımsızlığını kaybetmesi tehlikesi içerdiğinden ilişkilerdeki sınırlar bu yaş
grubu için önemli kaygı kaynaklarından biridir. Fazla fiziksel yakınlık olmadan yakın
ilişkiler kurmaya el verdiği için telefon, mesajlar ve internet bu gençler için çok popüler
iletişim araçlarıdır.

Spor ve sosyal etkinliklere yönlendirme bu dönemde artmış olarak süren dürtüsel
yoğunluğu

uygun bir biçimde boşaltabilmeleri,

bulabilmeleri
yönlendirmeleri

dürtülerle baş etmede uygun yollar

için gençlere çok yardımcı olur. Aile ve toplumsal kurumlar bu tür
ve seçenekleri artırabildikleri

(Şenol, S. 2006: s.119-120-121)
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oranda gençlere destek sağlayabilirler.

İnsan iki miras üzerinde var olur ve gelişir. Birisi genetik diğeri de kültürel

mirastır. Bu iki miras üzerinde var olan gelişen ve havanlardan farklılaşan insanoğlunun
doğasında değişmeyen ve değişen yapılar vardır. Eğitim, insanda istenilen düşünce,
duygu

ve davranış

değişikliklerini

gerçekleştirmenin

sistematik

ve örgütsel

faaliyetidir. Sağlıklı bir eğitim yapabilmek, doğamızın bu iki yönü hakkında sağlıklı

bilgi edinmemize bağlıdır. İnsanda yaratılıştan gelen ve büyük ölçüde genetik kökenli
olan mizaç özelliklerimiz, değiştirilemez yapılardan birincisidir. 0-15 yaş arasında bu
mizacın üzerinde oluşan karakter yapısı da 15 yaşından sonra değiştirilemez hale gelir.
25 yaşından sonra da oturmaya başlayan kişilik yapımız büyük ölçekte değiştirilemez
hale gelir. Karakter ve kişilikte bir olgunlaşma ve dengeye gelme söz konusu olabilir
ama karakter ve kişilik motifleri şekillendikten sonra değiştirilemez. Ancak aynı motif
içerisinde küçük oynama ve yer değiştirmeler yapılabilir.

İnsanda artı ve eksi yönde değişebilen, güçlenebilen yapılar içerisinde üç tanesi
oldukça önemlidir. Bunlar irade, bilinç ve vicdan veya sağduyudur. Bu üç özelliğimiz
eğitilerek, güçlendirilerek, mizaç ve karakterimizdeki, kişiliğimizdeki olumsuz yönleri
kontrol edebilir. Negatif özelliklerimizi, bize ve çevremize daha az veya hiç zarar
vermeyecek şekilde kanalize edebilme fırsatı yakalarız. Bu açıdan eğitimde teorik ve
uygulamalı olarak irade eğitimi, bilinç eğitimi ve vicdan kültürü eğitimi derslerine yer
verilmelidir ki, mizaç ve karakterimizdeki potansiyelleri doğru yöne kanalize ederek
gerçek insani değerlerle kendimizi donatabilelim. (Şenol, S. 2006: s. 1 19-120-121)
2.17.Motor Gelişim,

Motor gelişim; doğum öncesinden başlayan, fiziksel büyüme, korteks ve merkezi
sınır sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik
kazanmasıdır. Motor gelişimi, (özünde hareket olan becerilerin kazanılmasını içerdiğine
göre), belirli bir yaş ile sınırlamak doğru değildir. Doğum öncesi dönemden başlayarak,
ömür boyu süren bir gelişim sürecidir. Fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin
gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır. Motor
becerileri incelerken kuvvet ve dayanıklılık terimleriyle sık karşılaşılmaktadır. Bu
nedenle bu terimleri incelemek gerekir.
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2.17.1.Kuvvet,

bir direnci yenebilme, karşı koyabilme yeteneği olarak

tanımlanabilir. Kas kuvveti, eklemlerin dengeli çalışması, verimli hareket edebilme ve
kas iskelet sistemi, yaralanma riskini azaltması bakımından önem taşır. Çocuklarda kas
kuvvetinin artışı yaşa, cinsiyete, olgunlaşma düzeyine, önceki fiziksel etkinlik düzeyine
ve beden ölçülerine bağlıdır.

2.17.2.Dayanıklılık,

Uzun

süreli

bedensel

etkinliklerde,

organızmanın

yorulmaya karşı gösterdiği direnç yeteneği olarak tanımlanabilir. (Bayhan, P.S. Artan, İ.
2005: s.165)

2.17.3.Motor Gelişim Safhaları,
Motor gelişim, kendini özellikle hareket davranışındaki değişikliklerle belli eder.
İlk öğretim ve öncesi yaşlardaki çocuklar, özellikle yeterli şekilde hareket etmezler,
öğrenmeye çalışırlar. Biyolojik ve çevresel faktörlerin sebep olduğu hareket
davranışlarındaki gelişimsel farklılıkları gözlemleyerek görebiliriz. Öyleyse motor
gelişimin gözlemlenmesindeki ana amaç; hareket kabiliyetlerinin giderek gelişmesidir.
(Mentugay, S. 2006: s.25-26-27)

2.18.Teorik Gelişim,
Motor gelişim teorisinin ana görevi; var olan gerçekleri entegre etmek ve
gerçeklere anlam verecek şekilde organize etmektir. Şu anda motor gelişim
araştırmacıları belli gelişim dönemlerinde belli hareket görevlerinin performansı
konusunda çalışmaktadır. Bu araştırmaların en önemlileri belli yaş gruplarının fiziksel
ve hareket kabiliyetlerindeki veriler!nin ortaya çıkarılması ile ilgilidir.
Fiziksel Etkiler
Cognitivetbilişsel)

Affective(Duyuşsal)
Etkiler

Etkiler

Mekanik Faktörler
Lokomotor

Lokomotor olmayan

Hareketler

Hareketler

Stabilite(denge ve duruş)

Hareketlerin Kombinasyonu

Hareketleri
Tablo 4. Fiziksel Etkilerin görünümü(Mentugay, S. 2006: s.25-26-27)
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Bu

gözlenebilir

sağlamaktadır.
gelişimlerini

davranışlar,

Bir takım bilişsel
etkileyecek,

aynı

motor

işlevler

ve psiko-motor
zamanda

bu

konusunda

bize

ipuçları

faktörler hareket kabiliyetlerinin

gelişmelerden

de

etkileneceklerdir.

Gözlenebilir hareket, birçok yorum alır. Hareket nonlokomotor, lokomotor, manipülatif
veya stabilite ya da bu dördünün kombinasyonu şeklinde kategorize edilebilir. Hareketin
lokomotor kısmı yüzeydeki sabit noktayla ilişkili olarak vücut lokasyonundaki

yer

değişikliğini ele alan hareketleri kast eder. Koşma, yürüme, sıçrama, sekme, atlama gibi
hareketler

lokomotor

görevlerdir.

Stabilite hareketleri

dönme, yuvarlanma gibi hareketlerdir.

denge sağlamayı

İleri ve geri yuvarlanma

gerektiren

gibi hareketler hem

lokomotor hem de denge hareketleri olarak değerlendirilir. Lokomotordur çünkü vücut
yer değiştirmektedir.
almaktadır.

Stabildir,

Çünkü stabilite

sağlamasında bir ''ödül''
Hareketin

manipülatif

sıra dışı bir denge durumu

yer çekimi

kuvveti

ile ilişkili

sağlamada

ödül yer

olarak kişinin

denge

ortaya koyan her hangi bir hareket anlamına gelmektedir.
kısmı

ise büyük

motor

manipülasyonunu

kastetmektedir.

Manipülatif hareketlerde kişi nesnelerle ilişki içindedir. Fırlatma, yakalama, vurma gibi
görevler büyük motor manipülatif hareketler olarak ele alınmalıdır. Lokomotor olmayan
hareketler, genellikle durur şekilde ifade edilir. Diz çökme, oturma, uzanma, ayakta
durma pozisyonlarında yapılır. Bükülme, germe, itme, çekme, salınım, burgu-dönme
lokomotor

olmayan hareketlerdir.

Hareketlerimizin

büyük bir çoğunluğu

stabilite,

lokomotor ve manipülatif hareketlerin bir kombinasyonu şeklindedir. Bu tip hareketlerin
birlikte

kullanımıyla

oluşan

hareketler

kombine

hareketlerdir.

Örneğin;

yürüme

lokomotor bir harekettir, ama denge çubuğu üzerinde yürürken bir topu fırlatma şeklinde
birleştirilmiş hareket haline getirilebilir. Bu şekilde kombine hareketlere bir örnekte ip
atlamadır. Bu örnek incelendiğinde; ip çevirme (manipülasyon), sıçrama (lokomotor) ve
denge sağlama ( stabilite) hareketlerini içermektedir.

Özel olarak hareket motor gelişim işleminde bir pencere görevi görüyorsa, bu
işlemi incelemenin bir yolu da tüm yaşam boyunca hareket kabiliyetlerinin gelişiminin
incelenmesidir. Motor gelişim safhaları ve her safha içindeki uygulamalar bu incelemede
bir model görevi görmektedir.
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Sporla

Özelleşmiş devre

ilişkili
14 yaş ve üstü

Hareketler

11-13 yaş

Safhası

4-5-6-7 yaş

Temel Hareketler

2-3 yaş

Özel uygulamalar

Temel hareketlerin
olgunlaştığı

Safhası

devre

1-2 yaş
Reflekslerin azaldığı

Gelişmemiş Hareketler

I

Doğum-I yaş

Safhası

devre

4 ay-I yaş

I

4 aylığa kadar

\

Refleks if Hareketler Safhası

Şekil 1. Gallahue (1982) motor gelişim dönemleri.

Bilgi toplama

(Mentugay, S. 2006: s.25-26-

27)
Yine Gallahue (1982), motor gelişim için doğum öncesi dönemden başlayarak
ileriki yaşları da kapsayan ve dört dönemden oluşan bir model sunmuştur. Bu gelişimsel
dönemin her model, kendi içinde çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. (Mentugay, S. 2006:
s.25-26-27)

2.19.Gelişim Dönemindeki Beceri Gelişimi,
Kızlarda 12-14 yaş, erkeklerde 12-15 yaş bu dönemin içine girer. Gelişim
dönemi esnasında fiziksel görünümün değişmesi ile birlikte yedi-on santim uzama
mevcuttur. Vücut oranlarının değişmesiyle koordinatif yeteneklerin gelişiminde bireysel
olarak az veya çok aksamalar olur. Runetfranza göre her şeyden önce hareketin tam
(doğru) ve uygun sevk ve idaresi gerekmesine rağmen kalite de düşme olur, hareketler
sekteye uğrar. Bu yaş döneminin kondisyonel, fizyolojik güç faktörlerinin seviyesini
yükseltmek, düzeltmek sallantıdadır. Bu durum büyümenin devamı gibi geçicidir.

12-15 yaş erkekler ve 12-14 yaş kızlarda koordinasyon
seviyede

kalır.

Bu

yüzden

bu

dönemde

çalışılmalıdır.

87

teknik

hareketler

düşer veya orta
sağlamlaştırılmaya

2.20.Adolesan Döneminde Beceri Gelişimi,
Kızlarda

14-18 yaş, erkeklerde

15-19 yaş dönemini kapsar. Genel olarak

gelişim (büyüme) yavaşlar ve tamamlanır. Hareket uygulamaları stabilizedir. Düzeltici
motorik

sevk ve idare, uyum,

yer değiştiıme

gibi kombinasyon

yetenekleri

iyi

düzeydedir. Burada bir kez daha iyi motorik öğrenmeden bahsedilebilir. Genç erkekler
ve kızlarda tüm spor türlerinde mümkün olan koordinasyon

gelişimi bu dönemde

mevcuttur. Kısaca koordinasyon yeteneği iyidir. (Koç, S. 2006: s.49)

Son yıllar da fiziksel aktivite ve organize sporlara katılımın teşvik edilmesi,
özellikle

sanayileşmiş toplumlarda

egzersiz yapan çocuk ve genç sayısını giderek

artırmaktadır. Ancak bu sayı istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Çünkü ailelerin ve
çevredekilerin yanlış yönlendirmesiyle

çok sayıda çocuk ve ergen, sedanter bir yaşam

tarzını benimsemektedir. Masa, bilgisayar ve televizyon başında geçen saatlerin artması
çocuk ve gençlerde inaktiviteye ve buna bağlı olarak obezite, psiko-sosyal bozukluklar
gibi sorunlara neden olmaktadır.
Adolesan dönem, önemli psiko-sosyal ve fiziksel değişikliklerin görüldüğü ve
genellikle yaşamın ikinci dekadını içine alan bir dönemdir. Bu dönemde yapılan egzersiz
ve fiziksel aktivite ve spor yapma alışkanlığının kazanılması daha ileri yaşlarda ortaya
çıkabilecek bedensel bozuklukları önlemek, sağlıklı ve zinde olmak bakımından çok
etkili olmaktadır.

Erken çocukluk döneminde

var olan spontan hareketliliğin

çağında organize sporlar ve düzenli egzersizler

şekline dönüştürülebilmesi,

okul
erişkin

dönemde fiziksel aktivite alışkanlığının yerleşmesine katkıda bulunmaktadır. Adolesan
dönemdeki fiziksel aktivitenin bu ııllardaki sağlık durumunu etkilemesinin yanı sıra,
erişkin

dönemdeki

sağlık durumunuda

etkilediği

belirtilmektedir.

Bundan

dolayı,

fiziksel aktivite adolesan dönemi açısından özel bir önem arz eder. (Kozanoğlu. M. E.
2005 :s.294-295-296)

Günümüz

çocuklarının,

daha çok sedanter aktivitelerle

vakit

geçirmelerinden dolayı, geçmiş dönem çocuklarına göre daha az aktif oldukları kabul
edilmektedir. ABD de CDC'nin (hastalık araştırma servisinin) gençlerde riskli davranış
sürveyans sistemi (Youth Risk Behavior Surveillance System) çalışması sonuçları 9. Ve
12. Sınıflarda bulunan gençlerin 3 te 1 'inden fazlasının düzenli fiziksel aktivitede
bulunmadıklarını, %43 ten fazlasının ise günde 2 saatten fazla televizyon seyrettiklerini
belirtmiştir. (Arıkan, İ. Metintaş, S. Kalyoncu, C. 2008: s.(30)1)
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Çocukların fiziksel aktivitelerinin az olmasında televizyonun etkisinin fazla olduğu
yadsınamaz. Görsel ve işitsel medyanın önemli bir formu olan televizyon, günümüzde hemen
hemen her evde yer almakta
Televizyondan
öğrencisi
izledikleri

ve her kesi farklı biçim ve düzeylerde

en çok etkilenen gruplar ise çocuklar ve gençlerdir. İstanbul da 1020 lise

üzerinde

yapılan

bulunmuştur.

bir çalışmada öğrencilerin

Araştırma

da öğrencilerin

%20 sinin çok fazla televizyon

%88 inin hafta da ortalama

dolayında televizyon izledikleri tespit edilmiştir. Elektro-medyanın
bilgisayar,

çocukların

zaman geçiren

etkilemektedir.

sosyal gelişimlerini etkilemektedir.

okul çocuklarında,

depresyon

yanında

çocukların

yaşamında

ebeveyn
oldukça

sosyal izolasyon

problemlerinde

bir diğer unsuru olan

Ancak bilgisayar başında çok

ve psikolojik

de artma

geniş bir yer kapladığı

5 saat

problemler,

görülmüştür.

örneğin

Elektro-medyanın,

açıktır. (Arıkan,

i. Metintaş,S.

Kalyoncu, C. 2008: s.(30)1)

Sporun, çocuk ve ergen gelişimi üzerine yarattığı etkiler konusunda (özellikle boy ve
ağırlık gelişimi üzerine) birçok araştırma bulunmaktadır. Malina'ya göre, fiziksel aktiviteler
organizmada azot ve protein sentezini artırmakta, sonuç olarak lataral büyümeyi
uyarmaktadır.

Sporsal aktivitelerin kemik gelişimi üzerine etkisi birçok araştırmacıya konu olmuştur.
Larson'a göre sınırlı stres, kemiklerin gelişimi için faydalıdır. Hareketsizlik, kemik
büyümesine zararlı sonuçlar verirken, aşırı ve şiddetli stres de kırıklara neden olur.
Yüklenmede strese gösterilen tepkilerde strese göre değişir. Egzersiz kemik gelişimini ve
mineralizasyonunu artırırken hareketsizlik kısıtlar. Bu azalma en çok kalsiyumda görülür.
Aktiviteye dönüldüğünde normal haline döner. Demineralize kemikler, normal kemiklere
oranla daha zayıf olduklarından kolayca kırılabilirler.

Aktivitenin şiddet ve süresinden çok enerji harcamasını arttırıcı olması ve alışkanlık
kazandırması daha önemlidir. Adolesanlar haftada en az 3 kez 20 dakika veya daha uzun
süren orta veya yüksek şiddette egzersiz (tempolu yürüyüş, basketbol, dans, yüzme, bisiklet
gibi) yapmalıdır. Bunun için adolesanlara yeterli toplumsal destek, çevre planlaması, spor
alanları sağlanmalı ve uygun sosyal ve eğitim politikaları geliştirilmelidir.
( http://www.beslenme.saglik.gov.tr)
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Parizkova, 11-18 yaş arası çocuklar üzerinde 7 yıl süreyle yaptığı araştırmada, spor
yapanların boy ve kilo gelişimlerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Optimal bir süre ve
şiddette kemiklerin epifız bölgelerine

yapılan basınç etkisinin büyümeyi uyarıcı sonuçlar

doğurduğu, ancak uzun süreli şiddetli egzersizlerin tam tersine etki yaptığını savunan birçok
araştırma bulunmaktadır. (Muratlı. S.1997: s.47)

Düzenli sportif aktivite sadece egzersiz ve genel sağlık durumunun düzeltilmesini
değil, aynı zamanda çocuk ve gençlerin eğlenme, hoşça vakit geçirme, yarışma ve kendilerini
iyi hissetmelerini (rekreasyonel faaliyetler) sağlamaktadır.

Çocukluk çağında büyüme, progresif olarak artan ve değişik yaşlarda farklı hızlarda
olan bir süreçtir. Boy ve kilo artışları puberteye kadar sabit bir seyir izlemektedir. Puberteyle
birlikte büyüme hızlarında belirgin değişiklikler

oluşur. Prebubertal dönemde, vücut yağ

kütlesi kızlarda erkeklerden biraz daha fazladır. Puberteyle birlikte kızlarda yağ oranı artarken
erkeklerde azalmaktadır. Buna karşın kas, kemik ve yağ dokusunu içine alan yağ dışı vücut
kütlesi ise puberte ile birlikte artmaktadır. Vücut kütlesi açısından, kızlar erişkin düzeye 16
yaş civarında ulaşırken, erkekler bu düzeylere 20 yaşlarına kadar ulaşamamaktadırlar.

Erişkin

dönemde, kadınların total aerobik kapasiteleri erkeklerden %40 kadar daha düşüktür. Yani
maksimum
biçimde

oksijen tüketme kapasitesi

farklıdır. Bununla birlikte,

(V02maks)

kadın ve erkekler arasında belirgin

yağ dışı vücut kütlesine göre değerlendirildiğinde,

V02maks'ın her iki cins arasındaki farkı %10'a inmektedir. (Kozanoğlu.M.E. 2005: s.294295-296)

Kişiliğin biyo-psikolojik temellerini hayatı boyunca araştıran Eysenck, çalışmalarında
''beş duyu merkezli heyecan arama''

özelliğinin baskın olduğu kişiliklerde

suç işleme,

uyuşturucu kullanma, kumar oynama, uygunsuz seks yapma gibi yüksek risk grubuna giren
aktivitelere eğilimli olduklarını saptamıştır. Araştırmacılar, bu kişilik özelliği baskın çocuk ve
ergenlerin,

paraşütle atlama, doğada tırmanış

sporları yapma, otomobil

yarışmaları

mücadele nitelikli zararsız ve suç teşkil etmeyecek aktivitelere yönlendirilmelerinin

ve
daha

doğru olacağının ve eğitimde buna dikkat edilmesinin önemine dikkat çekmektedirler.

Psikolojik açıdan bakıldığında; sportif aktivite ve fiziksel egzersizlerin adolesanlarda
kendine saygı ve düşük stres düzeyleri ile genel iyilik haline katkıda bulunduğu, pozitif sosyal
etkiler sağladığı, psiko-motor gelişimi hızlandırdığı, hafif anksiyete ve depresyonu düzelttiği,
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YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ
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ÖN SÖZ
Sportif aktivitelerin fiziksel boyutuyla değerlendirmesinin yanısıra, psikolojik ve
zihinsel unsurlarının da; özellikle Adolesan dönemi bireylerin gelişimlerine ilişkin
derinlemesine incelenmesi ve bu etkilerin onların oluşturacakları bütünselliğe hangi anlamda
katkıda bulunacağının araştırılması çok önemli bir konuyu teşkil etmektedir.

Şüphesizki ergenlerin gelişimlerine ilişkin kümülatif ve kollektif bir bütünlüğün
birarada bulunduğu, bugün artık tüm çevrelerce kabul edilmiş bir gerçektir. Bu bütünselliğin
içerisinde hangi unsurların yeterli derecede bulunacağı elbetteki eğitimcilerin en çok üzerinde
durduğu konudur. Bu bağlamda eğitimcilerin kendi uzmanlıkları dışında ihtiyaç duyacakları
alanlarda ne kadar bilgi sahibi oldukları anlam ifade etmektedir. Bu çalışmada Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Ergenlerin gelişimlerinde sportif
aktivite ve beden eğitiminin ne ölçüde etken olduğunun farkındalığı üzerinde durulmuştur.

Çalışmamın sonlandırılmasında emeği geçen saygı değer hocam sn. Doç. Dr.Hasan
SELÇUK'a yardımlarından ötürü saygı ve minnetlerimi sunarım.
Bu çalışmanın başlangıcından, sonuna kadar beni çeşitli araştırmalara yönlendiren,
hoş görüsü ve ciddiyetiyle bana destek veren, sevgili hocam sn. Dr. Zafer BEKİROGULLARl
en içten teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine yaptığım "Kendini
Değerlendirme Envanter" ölçeğinin kullanımı için yaptığı yardım severlikten dolayı sayın
Doç.Dr. Yeliz KIRALP hanım efepdiye şükranlarımı sunarım.

Çalışmalarım esnasında en içten duygularıyla katkıda bulunan Yakın Doğu
Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlığı Bölümü öğrencilerine de teşekkürlerimi
sunarım.

ÖZET

Ergenlik dönemine çocukluk çağının farklı algılayış, anlamlandırış ve nicelik olarak
daha somut bir dünyadan gelen birey fiziksel, zihinsel ve duyuşsal olarak başka bir kimlik ve
abuğa bürünmenin arefesindedir. Önceki algılama ve farkındalık duygularının yerini, hem iç

hem de dış faktörlerin hasebiyle bambaşka anlamlar alma ve yapılandırma zamanıdır.

İçinde bulunulan zamanın koşulları ve anlamları sürekli dinamik bir seyir izlemekte ve
ergen bu değişimlere ayak uydurmak için çaba sarf etmektedir. Önceleri daha durağan bir
seyir izleyen hayat, şimdilerde ergen için algı eşiğini zorlayan bir uyarı bombardımanına
tabidir. Ergenin sonraki evrelere benlik tasarımını tamamlamış, kendine güvenen ve seven,
olay ve olguları çok açılı değerlendirme kapasitesine ulaşmış, bulunduğu yerle varmak
istediği yerin kestirimine yetkin, kendini tanıyan, eksik ve yeterli yanlarını kabul eden,
potansiyelini ve gizil kapasitesini gerçekleştirme konusuna anlam kazandırıp, çaba
harcayabilen, sağlam karakterli bir birey olma yolunda emin adımlarla ulaşabilmesi şüphesiz
ki tek başına yapabileceği bir durum değildir. Bu bağlamda ergenin içinde yaşamış olduğu
aile, sosyal çevre, arkadaşlık eğilimleri ve en önemlisi de eğitim ortamlarının bireyin
ihtiyacını karşılamaya yönelik bir şekilde yapılandırılması önem arz eder. Bu ortamları
oluşturan birimlerin de kendi aralarındaki uyum, bilgi düzeyi ve gence bu olguları doğru
oranda aktarabilme yetkinliği de elbette ki bu araştırmanın özellikle üzerinde durduğu konu
başlıklarından biridir.

Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada KKTC'nin
Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin,
••

"Beden Eğitimi ve Sportif Aktivite"lerin ergenlerin gelişimlerine olan etkileriyle ilgili bilgi
düzeylerini anlamlandırmak için yapılmıştır. P.D.R. adaylarının ergenlerin fiziksel
gelişimleriyle ilgili bilgilerinin olduğu; fakat bu bilgilerin psikolojik ortamla nasıl
birleştirilmesi gerektiğiyle ilgili bazı sıkıntıların ve Beden Eğitimi ve Spor Uzmanlarıyla daha
koordinatif bir yapı geliştirmelerinin, ergenlerin geniş açılı gelişimleri açısından gerekliliği
vurgulanmıştır.

ABSTRACT

İn the puberty period, the individual is at the eve transfering from a more concrete
qualıty with different perception and explanation of chıldhood to a different identity of
physical, spritual and sensorial body. Because of both internal and external factors it is time
for privious perceptions and awareness to be replaced by a different perceptions and
structures.

The circimstances and dinamics of the period are continuesly changing and the
adolescent is struggling to cope with these changes. The live which was previously stedy, has
become a perception bombardment fort he adolescent now. It is impossible fort he adolescent
to shape his or her identity, to trust and love him or herself, to evaluate events with all the
possibilities, to find the shortcuts, to accept him or her' s deficiencies and coppetence, to try to
understand and activate his or hers potential and secret capasity, and to bacame strong
charectered invividual by him or herself alone. In this context, family, social enviroment,
friends and education have to be adjusted fort he adolescen's needs. One of the subjects of
this matter is the capasity to transfer all these aspects to the adolescence correctly with
coordination.

The qualitative research tecnique is used in this study. The research is done to
determine the explanation of the Near East Universty Psychology Department students of the
effects of Physical Education and Sports Activities in adolecent's development of the
adolecences but there was a need fort he students to create a more coordinated structure with
the physical education and sports experts to overcome the diffuculties.
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BÖLÜM I
Bu bölümde giriş, problem durumu, araştırmanın alt problemleri, araştırmanın amacı
ve önemi, araştırmanın sınırlılıkları, kavram ve tanımlar, kısaltmalara yer verilmiştir.

1.GİRİŞ,
Gelişim psikolojisinde çocukluk ve erinlik kavramı, doğumdan cinsel olgunluğa kadar
geçen bir süreç olarak tanımlanır. Çocukluk süreci, 18.yüzyıldan itibaren yaşamın farklı ve özel
bir bölümü olarak algılanmaya başlanmıştır. 19.yüzyılda eğitimciler ve ahlakçılar çocuklara
kendilerini ifade etme olanağı verilirse sağlıklı büyüme göstereceklerini, davranışlarında sosyal
sorumluluk taşıyabileceklerini ileri sürerek, çocuk gelişimi ve davranışlarının yönlendirilmesi
gerektiğini savundular. Günümüze kadar süregelen gelişmeler, çocuk ve ergenlere özgün bir
dünya yaratmıştır.

Anne-baba ve eğitimciler,

ilk ve ortaçağın aksine daha "empatik"

olmuşlardır. Çocukların duygusallaştırılması olarak nitelenebilecek bu eğilim, 20. yüzyılı gerçek
bir çocuk çağı yapmıştır. (Muratlı, S. 2003: s.l)

"Çocukluk Döneminde Spor" kavramı da yine bu yüzyılda oluşmuştur. İkinci dünya
savaşı sonrası seçkinci spor anlayışı, çocukların bir kısmını performansa yönelik yarışma sporu
içerisine çekmiştir. Seçkinci spor anlayışı bugün de etkisini sürdürmektedir. Bu anlayışın
cazibesine kapılan öğretmen, antrenör ile ana-babalar çoğu zaman çocuğa kapasitelerinin
üzerinde

yüklenmeler

uygulayarak

kendilerine

prestij

sağlama yollarını

seçmektedirler.

Yeteneklerin karşılaştırıldığı, çocukların ne olursa olsun başarılı olmalarının beklendiği bu tarz,
bazı çevrelerce eleştirildi. (Muratlı, S. 2003: s.2)

.
Ergenliğin başlama yaşı, ortalama olarak kızlarda 12-13, erkeklerde 14-15 dir. Buna
karşın ergenlik yaşı 3-4 yaşlarından başlayarak 18-19 yaş yaş aralığının herhangi bir yerinde de
ortaya çıkabilmektedir. (Ataman, A. 2004: s.162-163-164)

Cinsel olgunluğa erişme yaşı, kızlar ve erkeklerde bireysel ayrımlara, kalıtım, genel
sağlık, gelişim süreci, bilişsel yetenekler, çeşitli coğrafi, sosyo-ekonomik ve kültürel etmenlere
bağlı olarak değişebilmektedir. Olgunlaşma hızına etki eden değişkenler olarak beden yapısı,
kalıtım, beslenme, iç salgı bezlerinin çalışması gibi etmenler gösterilmektedir. Mezoform beden
yapısında olanlar genel olarak normal bir olgunlaşma süreci gösterirken, endomorflar erken,
1

ektomorflar geç olgunlaşma özelliği göstermektedirler. Erken ve geç olgunlaşmanın ise, ergenin
psikolojik yapısında önemli belirtilere, belirleyici etkilere neden olduğu saptanmıştır. Örneğin
erken ya da çabuk olgunlaşanlarda uyumsuzluk, dengesizlik, şaşkınlık gibi özelliklerin daha
baskın olduğu, yavaş ya da geç büyüyenlerde ise, bu tip davranışların daha az olduğu
gözlemlenmiştir. Üstelik erken ya da geç ergenliğe girme olayı, ergenin benlik ya da toplumsal
gelişimini de olumlu olumsuz olarak etkileyebilmektedir. (Ataman, A. 2004: s.l 62-163-164)

Erkek idrarında, meni ve androgen (kortikotrop) hormonunun bulunması, buna karşılık
creatin hormonunun çekilmesi önemli bir ergenlik dönemi özelliği, bir çeşit başlangıç belirtisi
ya da ölçütü olarak kabul edilir. Çünkü creatin hormonu çocuk idrarında bulunur ve ergenlik
öncesinde ergenliğin oluşumunu engeller. İdrarda kaybolduğu zamanda ergenlik başlamış
demektir.

Erkeklerdeki

androgen

hormonuna

karşılık,

kızlarda

ortaya

çıkan

estrogen

(gonadotrop) hormonu, gene önemli bir ergenlik ölçütü olarak kabul edilir. Bu hormonlar
beyindeki hipofiz (pitüiter) bezinin salgıları sonucu ortaya çıkarlar. (Ataman, A. 2004: s.162163-164)

Ergenlik ölçütlerinden 3.sü olan, roentgen incelemeleri, el, diz ve kemikler üzerinde
yapılır. Uygulaması zor olduğundan da, kullanışlı değillerdir.(Ataman, A. 2004: s.162-163-164)

Beyindeki Hipofiz bezinin salgıladığı Androjen ve Ostrojen hormonları aslında, ergenlik
döneminin 5-2 yıl öncesinde başlar ve süreç içerisinde salgılarını artırırlar. Ergenlik yaşı içinde
Hipofiz bezinin salgıları, cinsel bezleri, yani gonadları (testis ve overium) etkiler ve salgılarını
salgılamalarına yardımcı olur. İşte bu hormonal değişim sürecidir ki, çeşitli fiziksel değişimleri,
ek cinsiyet özelliklerini, ve tipik ergen davranışlarını ortaya koyar. Hipofiz bezinin endokrin
sisteminin diğer bezleri üzerinde denetleyici etkisi vardır ve özellikle de gonadların (testis ve
overium) salgılarının düzenlenmesinde
edilen

önemli rol oynar. Gelişim hormonu olarak ta kabul

Hipofiz bezinin dengesiz çalışması dolayısıyla gonadların salgılarındaki yetersizlikler,

ergenin fiziksel yapısında çok çeşitli dengesiz değişimlere, bozulmalara, gerilemelere yol açar;
buna bağlı olarak geç ergenlik süreci ortaya çıkar. Az çalışması, ergenliğin gecikmesine, çok
çalışması erken ergenliğin oluşmasına, ek cinsiyet özelliklerinde gerilemelere, dolayısıyla da
kişide cinsel kimliğin dengesiz ya da yetersiz gelişmesine neden olur. Hipofiz bezinin "ön lob"
2

salgısının az çalışması cücelik; çok çalışmasıda azmanlık (akromegali) gibi bedensel kusurlu
bireylerin gelişmesine yol açar. Ayrıca, iç salgı ve kalıtsal etkenlerin yanında, beslenme ve
sağlık koşullarının yetersizlikleri, duygusal zorlanmalar ve dengesizlikler bir böbrek üstü salgısı
olan adrenalin salgısının artmasına da neden olarak, büyüme hormonlarını olumsuz yönde
etkiyebilir ve gelişimi yavaşlatabilir. (Ataman, A. 2004: s. 162-163-164)

Son yılllarda fiziksel aktivite ve organize sporlara katılımın teşvik edilmesi, özellikle
sanayileşmiş toplumlarda egzersiz yapan çocuk ve genç sayısını giderek artırmaktadır. Ancak
bu sayı istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır.

Çünkü ailelerin ve çevredekilerin yanlış

yönlendirmesiyle çok sayıda çocuk ve ergen, sedanter bir yaşam tarzını benimsemektedir. Masa,
bilgisayar ve televizyon başında geçen saatlerin artması çocuk ve gençlerde inaktiviteye ve buna
bağlı olarak obezite, psiko-sosyal bozukluklar gibi sorunlara neden olmaktadır.

Adolesan dönem, önemli psiko-sosyal ve fiziksel değişikliklerin görüldüğü ve genellikle
yaşamın ikinci dekadını içine alan bir dönemdir. Bu dönemde yapılan egzersiz ve fiziksel
aktivite ve spor yapma alışkanlığının kazanılması daha ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek bedensel
bozuklukları önlemek, sağlıklı ve zinde olmak bakımından çok etkili olmaktadır. Erken
çocukluk döneminde var olan spontan hareketliliğin okul çağında organize sporlar ve düzenli
egzersizler

şekline

dönüştürülebilmesi,

erişkin

dönemde

fiziksel

aktivite alışkanlığının

yerleşmesine katkıda bulunmaktadır. Adolesan dönemdeki fiziksel aktivitenin bu yıllardaki
sağlık durumunu etkilemesinin yanı sıra, erişkin dönemdeki sağlık durumunuda etkilediği
belirtilmektedir. Bundan dolayı, fiziksel aktivite adolesan dönemi açısından özel bir önem arz
eder. (Kozanoğlu, M. E. 2005: s.294-295-296)

Fiziksel egzersizlere dolaşım sisteminin uyumu; yaş, cins ve kondisyon gibi çeşitli
nedenlere bağlıdır. Egzersizle artan metabolik gereksinimler ise kalp atım sayısı, hacmi ve kan
akımının artışı ile mümkündür. (Noyan, A. 1989: s.821)

Bugün dünya üzerinde, koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon, ölüm ve sakatlıkların en
önemli sebeplerindendir. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranları sağlıklı yaşam programlarının
kuvvetlendirilmesi,

kontrol edilmesi ile düşürülmeye çalışılmaktadır.
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Son yıllarda, sağlık

yönünden
düşüş

sporun öneminin anlaşılmaya

gösterdiği

İnsanlar

görülmüştür.

çalışılmasıyla

Bugün

sadece

bu hastalıklara

bir kaç iş türü fiziksel

genelde araçlarla yol almakta, boş zamanlarında

ve bowling
Sonuçlara

gibi sporların

yararları

göre, düşük tempolu

göstermektedir.
azalmasına

vardır;

aktivitelerin

bağlı ölümlerin önemli bir

ise televizyon

fakat düzenli

kapasiteye

seyretmektedirler.

bir aktivite

kadar

bile kısa ve uzun dönemde

Bunlar şayet günlük olarak yapılırsa

kalp hastalığı

dayalıdır.
Golf

etkili değildir.

faydaları

ve hipertansiyon

olduğunu
riskinin

yardımcı olur.

Bugün birçok insan yüzme, tempolu

yürüyüş,

koşma ya da ip atlamanın

yararlarını

keşfettiler.

Aerobik egzersizler en az 30 dk. ve haftada 3-4 kez yapılırsa kalp ve akciğerlerimize

kondisyon

sağlarlar.

Tespit edilen diğer faydaları
edebilme

ise, kendini

iyi hissetme,

daha fazla enerji, stresle baş

gücü, fiziksel görünüm, geç yorulma, endişe ve depresyona

yarar, vücut kompozisyonuna

direnç, sosyal ve kültürel

direnç katar, kas gücü artar, fiziksel kapasite

artar, daha verimli

olmaya yarar, kalp ve akciğerler daha iyi çalışır.

Kondisyonlu

bir kişinin

kalbinin

inaktif bir kişinin kalbinin pompalaması
kalple kıyaslandığında

yapmaktadır.

Doğru ve sistemli yapılan-bir

vasküler

enerji

oluşum

(kalp-damar)

artırılır. Yorgunluğa

için 75-80 kez atması gerekmektedir.

kan miktarını
Kondisyonlu

bir

bir kalp ortalama 36000 kere fazla, bir diğer deyişle bir yılda 13 milyon

kere daha fazla pompalama

Antrenman

1 dk. da, 45-50 atımla pompaladığı

sistemi

(Solak, H.İ.T. Görmüş, N. 2003: s.46)

antrenman

üzerinde

sistemi antrenman
karşı direnç artar.

ile tüm performans

olumlu

ile gelişerek

etkilerde
sporcunun

öğeleri geliştirilebilinir.

bulunur.

Bu şekilde

kardiyo

aerobik gücü (oksijenli-güç)

Nöro-müsküler (sinir-kas) ileti antrenmanla iyileştirilir.

Kuvvet artırımı sağlanır. Koordinasyon, esneklik gelişir. Hareketlilik ve beceri gibi özellikler,
iyileştirilir. Ayrıca sporcunun, teknik, taktik, zihinsel ve psikolojik özellikleri de gelişir. Özet
olarak antrenman ile sporcuların enerji oluşum sistemleri, kuvvetleri ve motorik özellikleri
geliştirilebilir.
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1.1.Problem Durumu: Düzenli olarak uygulanan beden eğitimi ve sportif karakterli
aktivitelerin, gelişmekte olan adölesan dönemi bireylerde psiko-motor, bilişsel ve duyuşsal
bakımlardan, antropometrik (vücut yapısı) ve davranışsa! boyutlarına olan olumlu ve olumsuz
etkileri, gelişimin safhaları esnasında oluşan durumlar, sosyal açıdan bireylerin kendilerini
gerçekleştirmeleri ve kendilerine güven duymasıyla ilgili olguları kapsar.

Bu açılardan bakıldığında, ergenlik döneminde bireylerin hareket ihtiyacını sportif
bağlamda karşılayacak aktivite ve egzersizlerin analiz edilip endojen (kalıtım faktörleri) ve
egzojen (çevresel faktörler) durumlarıda göz önünde tutulacak şekilde sunumunu ihtiva eder.

Gelişme döneminin en önemli özelliği açıklıkla gözlenip, ölçülebilen ve hissedilen
değişim sürecinin devam etmesi anlamına gelir. Yetişkin dünyasıyla

en yakın iletişim

aşamasındaki ergenler, bu basamağa sağlıklı bir şekilde geçiş gerçekleştirirken gerek psikolojik
açıdan gerekse fizyolojik ve morfolojik olarak bu olguyu ne seviyede yaşayacakları önem arz
eder. Bu gelişim varsayımlarını ve akıl yürütmeyi kapsar. Rehber Öğretmenlerin ilgili süreç
bağlamında doğruyu biliyor ve doğruya yönlendiriliyor olması anlam ifade eder.
1.2.Araştırmanın
gelişimlerine
düzeylerinin

Alt Problemleri,

olan

etkilerinin

araştırılması

Fiziksel aktivite ve sportif faaliyetlerin

Rehberlik

bağlamında

Psikolojik

Danışmanlık

yapılan bu araştırmanın

ergenlerin

Öğrencilerinin

alt problemleri

bilgi
aşağıda

belirtilmiştir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerine göre:
I.Ergenlerin

zihinsel, fiziksel, duyuşsal ve bilişsel faaliyetleri sportif aktiviteyle olumlu
••

etkilenirmi?
2.Ergenler hangi türde sportif aktiviteleri yapmalıdırlar?
3.Ergenlerin

gelişimlerinde

çevresel

(egzojen) faktörler mi, yoksa kalıtımsal

(endojen)

faktörlermi etkilidir?
4.Ergenler sportif aktivite ile benlik saygısı kazanırlarmı?
5.Rehberlik

Psikolojik

Danışmanlık

ve Beden Eğitimi

Öğretmenlerinin

koordinasyonu

ergenlerin gelişimlerini hangi boyutlarda etkiler? Bu birliktelik nasıl yapılmalıdır?
6.Rehberlik Psikolojik Danışmanlık adaylarının ergenlerin gelişimlerinde sportif aktivite ve
Beden Eğitimi faaliyetlerinin etkilerine ilişkin bilgi düzeyleri hangi boyuttadır?
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1.3. Araştırmanın

Amacı

Ergenlik dönemi gerek fizyolojik, gerek psikolojik

ve Önemi,

gerekse bilişsel anlamda çocukluk döneminin sona erip gençliğe adım atışın yaşandığı, nicelik
ve nitelik bakımından birçok değişikliğin çok yoğun olarak algılandığı bir evredir. Bu evrenin
fizyolojik, morfolojik, zihinsel, psiko-sosyal, kültürel ve bireyin iç dünyasını ilgilendiren çok
bilinmeyenli kümülatif yanları söz konusudur. Ergen bu dönemde ne geçmişindeki çocuksu
hayatı tekrarlayabilecek

ne de tamamen bir yetişkin olacabilecek durumdadır. Ara bölgede

kalmış ve kendindeki değişimlere anlam verme edimi üzerine yoğunlaşmıştır. Fizyolojik olarak
çok hızlı nitelik farklılıklarına psikolojik olarak uyum sağlamakta zorluklar yaşamaktadır.
Ergenlerin bu dönem içerisinde oluşturmaya muktedir olacakları benlik gelişimi, ego tasarımı,
ideal olana ulaşma çabası ile sonuçlanabileceği

gibi bu parametrelerin

negatif olarak

yapılandırılmasıda olasıdır.

Bu bağlamda eğitim ergenin her türlü gelişiminde çok önemli bir yer teşkil etmektedir.
Aile, sosyal çevre, arkadaşlar, okul yaşantıları ve öğretmen ilişkileri ergenin farkındalık
kapasitesini olumlu ya da olumsuz olarak algılamasına neden olabilir. Birçok kuramcıya göre
aşamalar halinde gerçekleşen ve her aşamasının birbirine bağımlı ve bağımsız dönemeçlerinde
ergen yeni bir yapılandırmanın eşiğindedir. Bu yapılandırma ergenin ne olduğu ve ne olacağı
arasındaki mesafenin nasıl ölçüldüğüne ilişkin görüşlerini ihtiva eder. Bu dönemde ergen birçok
açıdan olmak istediği kişi ile özdeşim kurmaya, kendince iç dünyasında haz duyumsamasına
neden olan uyaranlara öykünmesine

sebep olur. Bağımsızlık ve egosentrik tavırlar had

safhadadır. Bu duygularla baş edebilme çabası içerisinde olan genç önündeki zorlu etaplardan
hızla geçmekle yükümlüdür.

Araştırmamızın amacı çocukluktan ergenliğe geçişin bu şekilde tepkimeli olduğu bu
zaman zarfında, gencin olasılıkları içerisindeki en mükemmel kendisini oluşturabilmesindeki
farklı yaklaşımları

incelemektir.

Ergenlik dönemindeki

psikolojik getirilerin

"Rehberlik

Psikolojik Danışmanlığı Uzman"ları tarafından irdelenirken; fizyolojik değişim ve gelişimlerin
"Beden Eğitimi ve Spor Bilimci"ler tarafından araştırıldığı da göz önünde bulundurulursa, bu iki
uzmanlık alanının birbrileriyle oluşturacakları koordinatif yapının ergenlerin varlıkları ve
gelişimleri açısından önemi çok büyüktür.
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1.4.Araştırmanın
-Araştırma

Sınırlılıkları,

YakınDoğu

öğrencileriyle

Üniversitesi

Rehberlik

Psikolojik

Danışmanlığı

3.

ve

4.

sınıf

sınırlıdır.

-2008-2009 bilgi ve araştırmalrıyla

sınırlıdır.

LS.Kavram ve Tanımlar,
Motiv (Güdü): Bireyin bilinçli veya yönlendirilmiş

davranışlarının

dayanağı olan güç, hedefe

yönelik olarak tatmin edilmeye çalışılan uyarılmış bir ihtiyaçtır.
Normatif

(Normative)

Gelişim:

Kimi psikologlar

bütün çocuklarda

var olan ortak yönler

anlamına gelir.
(homosapien):

İnsan

Erinlik dönemi :Adolescence
Erinlik: Puberty
(Prebescent):

Ek cinsiyet özelliklerinin

olgunlaşmadığı
(Pubescent):

gelişmeye başlamasına

karşılık, üreme işlevinin henüz

dönemdir.
Üreme

işlevinin

başladığı

ve ek cinsiyet

özelliklerinin

gelişmesinin

sürdüğü

dönemdir.
(Pospubescent):

Ek cinsiyet

özellikleriyle,

cinsiyet

organlarının

işlevlerinin

tam gelişmiş

olduğu dönemdir.
(Akselerasyon):

Bir bireyin bedensel gelişme dönemlerinin

hızlanmış

bir şekilde birbirini takip

etmesi anlamına gelir. Bu durum kemik ya da iskelet yaşı, normal gelişimin bir ya da daha fazla
yıl içerisinde bulunması halini ifade eder.
Gecikme

(Retardasyon):

durumunu
Biliş

Cinsel olgunlaşma

ve tüm gelişim temposunun

geride kalmış olması

ifade eder. Bu durumda is.•kelet yaşı bir yıldan fazla bir süre geri kalmıştır.

(Cognitive):

değiştereceğimizi

Bilgiyi

nasıl

organize

belirler. Biliş, duyarlılık,

edeceğimizi,

düzenleyeceğimizi,

algı, imgeleme,

biçimi

akılda tutma, anımsama,

nasıl

problem

çözme, anlam çıkarma ve düşünme gibi öğeleri içerir.
Akıcı Zeka:

Her yöne doğru hareket edebilir. Kısa süreli bellek, soyut düşünce, işlem hızı gibi

temel zihinsel yetenekleri

içeren bu zeka türünde kişi sözcük,

sayı, bilmece

gibi konularda

yaratıcıdır.
Birikimli
oluşmuştur.

Zeka:

Eğitimle

ve deneyimle

gelen

olgu,

bilgi,

öğrenme

stratejisi

birikimiyle

Uzun süreli bellek, sözcük dağarcığı genişliği bu zeka türünün özellikleridir.
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Diyalektik

Düşünme: Felsefi bir kavram olarak diyalektik

sözcüğü her düşüncenin,

her

doğrunun karşıtını da içerdiği ilkesine dayanmaktadır. Her fikir ya da tez, karşı fikri ya da anti
tezi de içerir. Diyalektik düşünce, bir fikrin iki kutpunuda aynı anda düşünmeyi ve sonra bunları
bir bileşim içinde birleştirmeyi, böylece özgün düşünce ile onun karşıtını bütünleştirmeyi sağlar.
İnductive Reasonong: Tümevarımcı usavurma.
Deductive Reasoning: Tümden gelimci usavurma.
Relativistik Düşünme: Her türlü bilginin göreli ve mutlak-dışı olduğuna dayanır.
(İdiographik) İdiyografik gelişim: Çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar.
Algı: Bireyin beş duyu organı ile çevreden, derin duyu organları ile vücudundan gelen uyarıcılar
aracılığı ile edindiği izlenimlerin bilinç düzeyine ulaşmasıdır
Tutum: Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya da olaya
karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve
davranışsa! bir tepki, ön eğilimidir
Reaktif Motivasyon: Bir engelle karşılaşıp engellendiği için sorununu kişilik meselesi yaparak
kendisine olan güveni kaybetmemek için başarıyı arar.
Preaktif Motivasyon: Salt kendisi için önemli saydığı hedefleri gerçekleştirmeyi başarı sayar.
1.7.Kısaltmalar,
P.D.R: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
C.R.W:Fiziksel çalışma kapasitesi

.
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BÖLÜM II
Bu bölümde, Gelişim Psikolojisi ile Ergenlik dönemi bireylerin fiziksel, sosyal,
duygusal ve zihinsel gelişimleriyle sportif faaliyetlerin bunların üzerine yaptığı etkilerle ilgili
olarak yapılan çalışmalar yer almıştır.

2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2.1.Gelişim,
Gelişim psikolojisinde çocukluk ve erinlik kavramı, doğumdan cinsel olgunluğa kadar
geçen bir süreç olarak tanımlanır. (Muratlı, S. 2003: s.l)

Gelişim, döllenme anından ölüme kadar süren ve bireyin yaşamı boyunca geçirdiği her
türden değişmeleri ifade eden bir kavramdır. Gelişim, bir organizmada döllenmeden ölüme
kadar olan süreçte ortaya çıkan sistemli ve birbirini izleyen değişmeler olarak tanımlanmaktadır.
Ancak, gelişim ve değişme, tamamıyla eşit kavramlar değillerdir. Her ne kadar gelişimde,
değişim var olmakla birlikte, tüm değişmeler gelişimsel durumlar içermemektedir. Raslantı ile
ya da gelişigüzel

oluşmuş

karışık,

değişmeler olarak görülmemektedir.

düzensiz, organize olmamış

değişmeler,

gelişimsel

Değişmeleri, gelişimsel olarak nitelendirebilmek

için,

değişmelerin sistematik, organize ve birbirini izleyen bir özelliğe sahip olması gerekmektedir.

İnsan gelişimlerine ilişkin yapılan çalışmalar, insanların varoluşundaki değişmelerin iki
türünü ortaya koymuştur. Bunlar;
1.Niceliksel Değişme; insan gelişiminde miktardaki, sıklıktaki, büyüklükteki ve süredeki
kolaylıkla ölçülebilen ve gözlenebilen değişmelerdir.
2.Niteliksel Değişme; yaşam boyunca insanların fonksiyonlarındaki

değişmelere

karşılık

fiziksel, bilişsel ce psiko-sosyal

gelişim

gelmektedir.

Gelişimde ortaya çıkan bu değişmeler,
alanlarında gerçekleşmektedir.(Can, G. 2004: s.3)
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Biyo-fizyolojik

gelişmelerin

erinlik öncesi ve erinlik çağlarında
yaşı

anlamına

gelen

Latince

büyük

bir bölümü,

erinliğin

görülür. Erinlik sözcüğü,

"pubertas"

kökünden

ilk aşamalarını

oluşturan,

erkeklik yeteneği ya da erkeklik

gelmektedir. Erinlik öncesi evresi,

gelişmede hızlanma ve ikincil cinsel özelliklerin görülmesiyle kendini belirler. (Yavuzer, H.
1992: s.278)

"Ergen" sözcüğü Batı literatüründe ki "Adolescent"

karşılığı olarak kullanılmıştır.

Latincede büyümek, olgunlaşmak anlamında kullanılan "adolescere" fiilinin kökünden gelmekte
olan bu sözcük, yapısı gereği bir durumu değil, bir süreci belirtmektedir; günümüzde, bireyde
gözlenebilen hızlı ve sürekli bir gelişme evresi olarak da tanımlanabilmektedir.

Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik,
olgunlaşmanın

yer aldığı, çocukluktan

zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve

erişkinliğe

geçiş dönemidir. Ergenin gelişim ve

olgunluğu genellikle devam edegelen bir süreçtir. Gelişim süreci içindeki evrelere ilişkin
görüşlerin çoğunda, farklı evreler arasındaki süreklilik vurgulanmıştır. Başka bir deyişle, her bir
evrenin kendinden önce gelene dayandığı ve ondan çıktığı düşünülmüştür. (Yavuzer, H. 1992:
s.277)
Gençlik Üzerine Görüşü

Otör Adı
Yavuzer.H.

Ergenlik; Erkekler de 13-20, Kızlar da 11-20 yaşları arasındaki dönem olup; Erinlik
öncesi, Erinlik(puberte), ergenlik (adolesence) olmak üzere 3 bölümde incelenebilir.

Ergenlik: 10-13 yaş arası erken ergenlik, 14-16 yaş arası orta ergenlik,
16-19 yaş arası geç ergenlik olmak üzere 3 dönemde incelenir.
Gençlik çağı; UNESCO ya göre 12-24 yaş arasındadır.
Adolesanlar; çocukluk ve erişkinlik arası "teaneger"lardır.( 13-19).

Koptagel. İlal.U.
Aycan.N.
Offer.O
Köknel.Ö.

Gençlik çağı; UNESCO'ya göre 15-25 yaş arası olup; gençlik çağını 10-11
yaşlarından başlatıp, 26-27 yaşlarına kadar çıkaran müellifler vardır. Gençlik çağı
önerinlik (buluğ öncesi) çağı ile başlar. Erinlik (buluğ) erginlik(kemal, rüşt),
önerişkinlik dönemleri ile devam eder.

Gençlik çağı; 12-22 yaş arasıdır.
Adolesan dönemi; 10-20 yaş arasındadır.

Varış, F.
Simmons, J.E.
Simmons,R.C.

Adolesan dönemi; puberte ile (11 yaş üzerinden) başlayıp, geç onlu veya erken yirmi
yllara kadar uzanır.

Council of Adolescent
Development (ABD
Adolesan Gelişim Konseyi)

Yörükoğlu,A.
Scharfman, M.A.
Öztürk, O.
Özuğurlu, K.

Adolesanlar, 10-19 yaş arasındadır.

Ergenlik ve delikanlılık çağı; 11-21 yaş arasındadır.
Gençlik dönemi; 11-21 yaş arasındadır.
Gençlik dönemi: 11-21 yaş arasındaır.
Adolesan dönemi: 12-24 yaş arasındadır.
Tablol. Birçok yazar ve kuruluşun gençliği tanımlaması
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İnsan
ergenliktir.
ergenlik

yaşamında
Bu dönem

en hızlı

gelişmenin

nereden

gelişmenin

doğumu

bazı dönemler

ikinci

ihtiyarlık

gelişim

ile ölümü

arasındaki

dönemidir.

ömür çizgisi

için aynıdır.

Gelişme

birinden

sonra).

içerisinde

farklı özellikler

orta yaşlılık, yaşlılık ve

diğerine

geçişlerde

geçilmesi

gereken

basamaklar

olacağı,

rengi, mizacı veya kişilik özellikleri,

Ergenlik
yapısal

özellikleri

bağlıdır. (Kulaksızoğlu,

başlayarak
evresinin

bir nitelik

değişimi

fizyolojik yapısındaki

demokratik
olan

ise dişil özellikleriyle

ancak

kendini

dönemidir.

ilk basamağına

Özgün

niteliği

yolundaki

ve içinde

nasıl birisi
tepkileri,

yaşadığı

çevre

bir sıçrama ya da bir atılım,

Birey, ergenlik

dönemine

girdiği andan

adımını atmış sayılır. Çünkü birey, erinlik
birlikte, artık "nesli çoğaltmak"

taşıyan

bir

istidat

değişim

olarak

toplumla

yetişkinin,
kendi

uyuşma

ve yeteneklerinin
ve oluşumların

olmaktadır.
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özelliği

bütün haklarına

geleceğini

ya

birlikte erkek cinsiyeti erki!,

özerk, özgün bir birey olma sürecine girmektedir.

bir kişilik

tüm gizil güçlerini,

yapabilme

neredeyse

Endokrin sistem değişiklikleriyle

toplumda ergen, artık gelecekteki

bir üyesidir.

gerektirdiği

özerklik

açısından

önemli yapısal değişimlerle

da üreme işlemini kazanmaktadır.

ergenlik,

aldığı mirasa

duygusal

Bir

A. 2005: s.19)

yetişkin olma sürecinin

kız cinsiyeti

soyundan

dönemi, insan organizması

bir değişim,

kesin yaş

atlanamaz.

basamak teşkil eder. İnsanın bütün yönleriyle

şartlarına

Bu

farklı dönemlerden

önceki gelişme aşaması bir sonrakine

boyu ve kilosu veya zihinsel

açısından,

belirli ve ardışık bir seyir izlenir. Bu gelişme seyri

sırasında

saçının, teninin ve gözünün

biri de

S. 2004: s.20)

yaşa göre bu dönemlerde

Bu evrelerin

sınırları yoktur. Bununla beraber gelişimde

aşamaları

(Bebeklikten

İnsan hayatı genel olarak çocukluk, gençlik yetişkinlik,
ayrılabilir.

dönemlerden

gelişim

bir parçası da ruhsal gelişimdir. (Söylemez,

olarak altı evreye

tüm insanlar

Bu özel

Öncelikle

ve beden yapısına göre, içinde bulunduğu

göstermektedir.

vardır.

kaynaklanmaktadır?
olduğu

önemi tartışılmaz

İnsanoğlu
geçmekte

çok önemli

kaynaklarını

gösterebilir.

ve niteliklerine

hazırlama,

açılımını

Bu yüzden
Bu
sahip

kendi

doğasının

gerçekleştirme,

kısacası

bütünüyle

taşır durumda

Kimi yazarlar, ergenlik dönemini 3 döneme ayırarak incelereler.
1. Ergenlik

öncesi

dönem

(Prebescent):

Ek cinsiyet

karşılık, üreme işlevinin henüz olgunlaşmadığı
2. Ergenlik

dönemi

(Pubescent):

gelişmesinin

sürdüğü dönemdir.

3. Ergenlik

sonrası

dönem

Üreme

özelliklerinin

gelişmeye

başlamasına

dönemdir.
işlevinin

(Pospubescent):

başladığı

Ek cinsiyet

ve ek cinsiyet

özellikleriyle,

özelliklerinin

cinsiyet

organlarının

işlevlerinin tam gelişmiş olduğu dönemdir. (Ataman, A. 2004: s.160-163)

Ergenlik

döneminde

döneminde,

kaslar

oluştururlar.

Ergenlik

yeni doğmuş
sırasında

ağırlık artışı, kas ve kemiklerin

vücudun

toplam. ağırlığının

döneminde

bebeğin

kıkırdakta

%30'unu,

kemikler ağırlaştığı

iskelet yapısı çoğunlukla
kalsiyum

büyümesiyle

gerçekleşir.

olgunlaşma

gibi, hacimcede

kıkırdaktan

sonucu

depolanması

iskelet yapısında 350 kemik vardır. Erişkinlikte

düşer.

ergenlik

çalışmalar

olgusu

kemikleşme

derecesinin

yılları

boyunca

beslenme

olgunlaşmaya

ile yakından

Çocukluk
sonucu

görülür. Erinlik dönemindeki
Kemikleşme

ise %63'ünü

büyürler. Bilindiği

oluşmaktadır.

fosfat ve diğer minerallerin

Çocukluk

dönemi

kemikleşme

ise, bu sayı 206 ya

kadar

ilişkili olduğunu

gibi,

sürer.

Yapılan

ortaya koymuştur.

(Yavuzer, H. 1992: s.281)

2.2.Erken ve Geç Gelişenler,
Erken ve geç gelişim olgusu, ergenlik öncesinde,
Bu dönemde,
seneye

kronolojik

varabilecek

önemli

nedeni, hızlanmalar

yaş ile biyolojik
bireysel

(Akselerasyon)

2.2.1.Hızlanma

(Akselerasyon),

şekilde

takip etmesi

birbirini

yaş (Psikofiziksel

farklılıklar

söz konusu

ya da gecikmelerdir
Bir bireyin

anlamına

ergenlik dönemi sırasında ortaya çıkar.
olgunluk

derecesi)

olabilmektedir.

arasında,

4

Bu farklılıkların

(Retardasyonlar).

bedensel

gelir. Bu durum

gelişme

dönemlerinin

hızlanmış

bir

kemik ya da iskelet yaşı, normal

gelişimin bir ya da daha fazla yıl içerisinde bulunması halini ifade eder.
2.2.2.Gecikme

(Retardasyon),

olması durumunu

Cinsel olgunlaşma

ifade eder. Bu durumda

ve tüm gelişim temposunun

geride kalmış

iskelet yaşı bir yıldan fazla bir süre geri kalmıştır.

(Muratlı, S.1997: s.24-25)
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2.3.Bilişsel Gelişim,
2.3.1.Biliş, Hem bilme işlemi hem de bilme eylemidir. Biliş (Cognitive); bilgiyi nasıl
organize

edeceğimizi,

düzenleyeceğimizi,

biçimi

nasıl değiştereceğimizi

belirler.

Biliş,

duyarlılık, algı, imgeleme, akılda tutma, anımsama, problem çözme, anlam çıkarma ve düşünme
gibi öğeleri içerir. Piaget, "Akıl, ne dünyayı, pasif bir biçimde kabul eder ve kopyalar, ne de
dünyayı görmezden gelir. Akıl, dünyanın kendine özgü detaylarının ötesinde bir zihinsel
kavramsallaştırmaya gider" der. Bu, bilişin kişi ile çevre arasındaki ileri geri, gidip gelen
sürekli bir süreç olduğu anlamına gelmektedir. Biliş hem bir süreç, hem de süreçte oluşan bir
yapıdır. Yani biliş, kişi ile çevresi arasında bağlantı sağlayan düzenleyici bir mekanizmadır. Bu
açıklamalara göre bilişsel süreç pasif değil, aktiftir. Kişi çevreyi etkilediği gibi, çevre de kişiyi
etkiler. Bil işsel yaklaşıma göre, çocuk boş bir organizma değildir. Öğrenme de pasif bir biçimde
boş bir kaseyi doldurma işlemi değildir. (Türküm, S. 2004: s.71)

Biliş terimi içsel gelişim sürecini tanımlamaktadır. Zihin içindeki birçok şeyi kapsayan
geniş bir terimdir. Biliş başlığı altına birçok alan girmektedir. Bunlar; dikkat, algı, bellek, dil
gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, akıl, yaratıcılık, v.b ... Bilişsel gelişimin amacı;
soyut şekilde akıl yürütme, varsayımsal durumlar hakkında mantıksal düşünme, kuralları
karmaşık ve daha yüksek yapıda örgütlemektir. Piaget'e göre "bilişsel gelişim, organizmanın
doğumundan ölümüne kadar farklı basamaklardan geçerek, düzenli olarak niteliksel bir
değişim içine girmesidir".

Yapılan araştırmalar bu dönemdeki gelişmelerin bireyin daha sonraki öğrenme ve
gelişme

alanlarını

büyük

ölçüde .. etkilediğini

göstermektedir.

Bloom

(1964)'te

yaptığı

araştırmalara göre 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmelerin %50'si 4 yaşına, %30'u 8 yaşına,
%20'si ise 17 yaşına kadar oluşmaktadır. Ayrıca çocukların 18 yaşına kadar gösterdikleri
okul başarısının %33'ü 0-6 yaş arasındaki kazanımlarla açıklanabilmektedir. (Yeşilyaprak, B.
2007: s.40)

John Horn, Cattell'in daha önce sözü edilen iki tür zeka anlayışını yeniden ele almıştır.
"Akıcı Zeka", her yöne doğru hareket edebilir. Kısa süreli bellek, soyut düşünce, işlem hızı gibi
temel zihinsel yetenekleri içeren bu zeka türünde kişi sözcük, sayı, bilmece gibi konularda
13

yaratcıdır.

"Birikimli

Zeka", ise daha sağlamdır; eğitimle ve deneyimle gelen olgu, bilgi,

öğrenme stratejisi birikimiyle oluşmuştur. Uzun süreli bellek, sözcük dağarcığı genişliği bu zeka
türünün özellikleridir. Önceleri akıcı zekanın temelde genetik, birikimli zekanın ise temel de
öğrenilmiş olduğu kabul edilmiştir. Ancak John Horn, bugün bu doğa kazanım ayrımının
geçersiz olduğunu düşünmektedir. Çünkü birikimli zekanın kazanılması kısmen akıcı zekanın
niteliğinden etkilenmektedir. Örneğin, bir kişinin sözcük dağarcığının gücü, kısmen okuma
hızının ve sözcükler arasında mantıksal çağrışımlar kurma yeteneğinin sonucudur; bu ikiside
akıcı zeka ile ilgilidir. Horn yetişkinlikte akıcı zekanın önemli ölçüde azaldığına inanmaktadır.
Bu düşüş birikimli zekadaki artışla geçiçi olarak gizlenmektedir.

Düşünme hızı, akıcı zekanın önemli bir öğesidir. Standart zeka testlerinin çoğunun tepki
hızına önem verdiğide bilinmektedir. Yetişkin gelişim uzmanları zeka testlerinin bu yönünü
hakça bulmamaktadırlar. Yetişkinler hemen her şeyde gençlerden daha yavaştırlar. 20 yaş ile 60
yaş arasında tepki zamanında ortalama %20'lik bir yavaşlama söz konusudur. Karmaşık
etkinliklerde bu yavaşlama daha da fazladır. Örneğin el yazısı 60 yaşında 30 yaşındakinin iki
katı

zaman

almaktadır.

Ancak

düşünme

hızını

düşünme

kalitesiyle

karıştırmamak

gerekmektedir. Hatta yavaş düşünmenin daha derin ve daha iyi bir düşünme olduğunu ileri
sürenler vardır. Buna karşılık, yavaş düşünmenin etkisiz bir düşünme olduğunu ileri sürenlerde
vardır. Sonuçta zihinsel süreçlerin yavaşlığının düşünmenin kalitesini nasıl etkilediği konusunda
görüş birliğine varılabilmiş değildir. Ancak gelişim psikologlarının çoğu Schaine'nin hedefe
Horn'dan daha fazla ulaştığını düşünmektedir. Yetişkin zekasında en azından orta yıllarda ılımlı
bir artış norm olabilir gözükmektedir.

.
Bu gün bir çok araştırmacı zeka diye bir bütünün varlığından çok, değişik zekaların var
olduğunu kabul etmektedir. Her zihinsel yetenek, eğitim, deneyim gibi değişkenlere bağlı olarak
yaşla birlikte artabilir, azalabilir, sabit kalabilir. Yetişkinin zihinsel yeterliği çok boyutlu ve çok
yönlüdür. İnsanlar yaşlandıkça geliştirmeyi seçtikleri zeka türlerinde ya da becerilerde daha da
uzmanlaşırlar; kullanılmayan yeteneklerde de düşüş görülür. (Onur, B. 2004: s.229- 230- 23 I)
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Sorunu güçleştiren temel nokta bil işsel değişimlerin
olmamasıdır.

Çocukluktaki

yetişkinlikte

ve ergenlikteki

bedensel değişimler kadar açık seçik

bilişsel değişimleri

kolayca saptayabildiğimiz

aynı kolaylığa sahip değiliz. Bu gün araştırmaların

halde

bizi getirdiği noktada iki sonuç

kesin görünmektedir:
-Bazı zihinsel yeti ya da edim ölçümlerinde
-Bazı zihinsel yeti ölçümleri,
göstermekte

ilk ve orta yetişkinlik

çelişkili

edimin hangi yönlerinin

neden düştüğünü

sorgulamak

azalacağı,

karşılık

buna

söylenebilir;

olmadığı,

hatta yaşlılıkta

gerekir. Fizyolojik

deneyime

bağlı

ancak bu basitleştirilmiş

çözmedeki

değişimlerde

deneyimlerinden,

yansırlar.

çelişkiler

Bu düşünme

birbirini

kararlılık

söylenebilir.

mekanizmalara

yetilerin

kararlı

Bu durumda,

düşüş gösterdiğini

ve

bağlı yetilerin yaşla daha fazla

kalacağı

ya da artacağı

kolayca

bir yanıttır. Belki şöyle demek daha uygun olur: Yaşla
vardır; bu değişimler öğrenmedeki,
Orta yetişkinlikteki

karşısındaki

düşünme

duyarlılığından,

süreci toplumsal,

gösterir, yani daha pragmatiktir.

tamamladığı

arttığı ya da kararlı kaldığını, hangisinin

birlikte ortaya çıkan bilişsel değişimler

etkilenir.

boyunca,

ya da artmayı sürdürmektedir.

Bu iki sonucun
zihinsel

yaşla birlikte bir düşüş vardır.

siyasal,

sorun

yetişkinlerin

artan

süreci

diyalektik

ekonomik,

hatırlamadaki,

şemaları

gerçekliklere

kazanmasından
daha fazla tepki

(Onur, B. 2004: s.229-230-231)

Piaget'e göre bilişsel gelişim aşamaları;
Duyu-motor dönem

(0-2 yaş)

İşlem öncesi dönem

(2-7 yaş)

Somut işlemler dönemi

(7-1 lyaş)

Soyut işlemler dönemi

(11 yaş-ve yukarısı) (Bayhan, P,S. Artan, 2005: s.37-41)

Birçok açıdan düşünebilme ergene yeni bir düşünce esnekliği sağlar. Çocuğun eylem
çerçevesinde

sınırlı olmasına karşılık,

ergen zihninde birçok seçeneği

gözden

geçirip

inceleyebilir, kuramlar biçimlendirebilir ve düşsel dünyaları kavrayabilir. Gerçek ya da olası
sosyal sistemlerin çeşitliliği konusuna ilgisinin artması sonucu, genç kendi standartlarına
eleştirel bir tavır takınır, böylece kendisi ve iyesi bulunduğu grubun düşüncelerine tarafsız
bakmaya başlar. Toplumun gelenek ve göreneklerine, kurallarına karşı tutumu değişir. Bunların
değişmez

olduklarını

düşünen

çocuğun

tersine,
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genç

bunların

yetişkinler

tarafından

kararlaştırıldıklarını

ve değişik gruplara göre farklılıklar

oyun oynarken diğerlerinin

onayı olursa, oyun kurallarını

yanlarının da bulunabileceğini

Kimi kuramcılarda
thought)"

önermektedirler.

doğrunun

karşıtını

gösterebileceklerini
değiştirebilir.

bilişin

en ileri biçimi

olarak

"diyalektik

Felsefi bir kavram olarak diyalektik

da içerdiği

bir bileşim

bütünleştirmeyi
sürekli

sağlar.

değişimler

diyalektik

ilkesine

bağdaşmazlıklarla
"eğitimin

içinde

dayanmaktadır.

bir

olduğu

insanın

24 temel özelliğine

diyalektik

düşüncenin

zaman

inanç

gibi düşünceyi

düşüncenin

Gerçekte,

olarak görülmesi

yaşanan

sürekli bütünleşmesi

özü nedir?"

edememektedir.

birleştirmeyi,

Dünyada

kaçınılmaz

düşünce

İyi bir insanın bazı kötü

kabul eder. (Yavuzer, H. 1992: s.283)

süreçte

teşvik

Gündelik

bütün

sorular sormakta,

sonra yanıtları

Hem yaşam deneyimleri

etmekte,

ama

ikiside

ve

yaşamda

çelişkilerle

düşünce araştırmasında

ve

karşıtını

çok açık oldukları

süreklidir.

karşılaştığı

demektir. Diyalektik

göre puanlamaktadır.

ilerlemesini

özgün düşünce ile onun

ve yaşantılarının,

kışkırtıcı

her

aynı anda düşünmeyi

kapalı olmaktan

için diyalektik

(dialectical

Her fikir ya da tez, karşı fikri ya

böylece

sistemler

düşünceyi

sözcüğü her düşüncenin,

da anti tezi de içerir. Diyalektik düşünce, bir fikrin iki kutpunuda
sonra bunları

kavrar. Örneğin,

ve

deneklere
diyalektik

hem de eğitim

gelişmesini

garanti

uyumsal düşünce ve diyalektik düşünce normatif olmaktan çok ideal

gereken düşünce biçimleridir.

kullanamayacağı

gibi,

çoğuda

İnsanların

düzensiz

olarak

çoğu soyut-sonrası
ya

da

yalnızca

düşünceyi
özel

hiçbir

alanlarda

kullanabilecektir.

Zihin

gelişiminde

soyut işlem yeteneği

kişiyi yetişkinlerin

dünyasına hazırlayan en

önemli etkendir. Ancak soyut işlem yeteneği gelişirken bireyin kişilik yapısınında geliştiğini
unutmamak gerekir; bu bağlamda, kişinin kendini algılayışından ahlak anlayışına kadar pek çok
şeyde gelişmektedir. Yetişkinlikte, hem çocukluğun

tüme varımcı usavurma (inductive

reasonong)

biçimi, hem de ergenlikten itibaren kazanılan tümden gelimci usavurma

(deductive

reasoning) biçimi kullanılır. Ama bütün yetişkinlerin

anlamıyla ulaşamadıklarıda

soyut işlemlere tam

bir gerçektir. Başka bir deyişle, en gelişmiş toplumlarda bile

bireylerin hepsinin soyut düşüncenin en ileri düzeylerine ulaşamadıkları görülmektedir. Bunun
temel nedeni, belki bireyin ve toplumun yeterince uyarılmaması, toplumdan yabancılaşma
nedeniyle bu düşünme biçiminden isteyerek ya da istemeyerek uzaklaşmasıdır. Öte yandan,
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özellikle

günümüzde

uzaklaştırırken,

yoğun

Özetle ergenlikten
döneminin

ve Riegel'in
Bilindiği

sorunları

diyalektik evresi Piaget'in

değişimler
bilişsel

görür.

başarı

sürekli

soyut düşünme

Organizma

temel sorunudur.

bir dengelenim
yaklaşıma

çözümünün

süreciyle

yaşamından

biçimlerinden

olup olmadığı
Arlin'in

de

sıralanması

ve toplum

hiçbir

göstermektedir.
bir evreler

ya da

göre insan gelişimi çatışma,

olarak açıklanmalıdır.

zaman

sorunu genç

sorun bulma evresi

belirlenen

karşıdır. Riegel'e

ya da platoyu vurgulamaz;

düzeyleri

yoktur.

Bunun

uygun görmek, çelişkileri

ve yaşlanma

süreçleri

eylemdeki

yerine

Diyalektik

görüş

tam tersine gelişimi sürekli bir

aynı kalmaz,

ve düşüncedeki

dayanmaktadır.

Riegelle

ergenlikten

sonra diyalektik

yolda sürdüğünü

durağan

düzeyler,

çatışmanın

evreler

farkındadır.
yaşamın

düşüncenin

tüm sorunlarında

akıl yürütmenin
dünyayı değişen

aynı

olmadığını

Piaget'in

belirsizlikleri

çözme yollarını geliştirmek

yeteneğine

yetişkinin

sanayi

değişim

süreklidir,

arasında hiçbir zaman tam bir eş güdüm olmaz. 5. evrede açık seçik platolar yani

düzeylerini

değildir,

ve

kuramına 5. bir evrenin eklenebileceğini

gelişimi

yaptığı gibi dengelenimi

süreç olarak

kent

sonra yeni bir takım bilişsel değişimler

platolar dizisi olarak gören geleneksel

Piaget'nin

bağlamında,

zihinsel işlevler alanındaki

ve bunların

bireyleri

(Onur, B. 2004: s.129-134)

gibi Klaus Riegel,

bunalım

kimi

doğal ve somut olana yaklaşma

kaçmaya yol açabilmektedir.

yetişkinlik

çevre

soyut

çelişkileri

görüşte

kabul

olan

işlemlerinden

tek ve doğru

tek yetişkin biçimi olduğunu

ve yetersizlikleri
de

farklı

Yetişkinin

göstermez.

hoş görme

bilişsel

Diyalektik

farklı olarak

çözümü

davranışın

vardır. Riegel'e göre gelişme

Basseches

kabul etmektedir.
etmektedir.

tanımak,

gelişim

diyalektik
mantık

anlayışı
düşüncesi

her şey demek

Basseches,

ileri sürmektedir.

gelişimin

diyalektik

Diyalektik

işlemler

sistemler-bütünü olarak kavramasını, toplumsal ve siyasal sistemler,

kişiler arası ilişkiler üzerinde düşünmesini

sağlamaktadır.

Diyalektik

düşünme,

mantık

kurallarıyla sınırlı olan soyut akıl yürütmesinin tersine daha sezgiseldir, değer yargılarına daha
bağlıdır. Basseches'e göre soyut düşünme gerçek dünyada çok az kullanılır; diyalektik düşünme
ise yakın kişisel ilişkilere sanatsal etkinliklere,

iş dünyası ve bilime ilişkin sorunlara

uygulanabilir. Labouveie-Vief de yetişkinin aklı yürütmesinin çocuğun ve ergeninkinden farklı
olduğunu kabul etmektedir. Çocuğun karşılaştığı sorunları çözen düşünme biçimi yetişkinin
karşılaştığı durumlar için uygun değildir. Toplumsal sorumluluklar, ahlaki baskılar, pratik
gerekler yetişkinlikteki akıl yürütmeyi yetişkinlikten önceki akıl yürütmeden farklı kılmaktadır.
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Yaş ve deneyim
Basseches,

yetişkine

bir tür diyalektik

Labouvie-Vief

düşüncesini

gibi yazarlar

tam olarak tanımlamadığını

birlikte belirsizliğin,

iki anlamlılığın,

daha fazla hoşgörü

gösterilmekte,

bilgelik kazandırmaktadır.

Sonuç olarak, Riegel,

Piaget' in ki gibi bir sistemler
ileri sürmektedirler.

çelişkinin

mantığının

Bu yazarlara

yetişkinin

göre yetişkinlikle

farkına git gide daha fazla varılmakta,

yeni diyalektik

şemalar

kazanılmaktadır.

bunlara

(Onur, B. 2004:

s.129- 134)

Merrian ve Caffarellaya
alan yeni bir diyalektik

göre Riegel, Piaget'in

işlemler sistemi önermektedir.

daha olgun düşüncedeki

Bu seçenek sisteminin

değil, bütün gelişim düzeylerindeki

sokulması ya da bunlardaki

içkin çelişkilerin

çelişkilerle

ve belirsizliklerle

düşünmenin

ve yaratıcılığın

Pascual-Leone,

düşünce

aynı zamanda bunları

temel özelliği olarak da kabul ederler. (Onur, B. 2004: s.129- 134)

gibi birçok yazar düşünme eyleminin diyalektik boyutu üzerinde

Basseches,

Kramer

gibi

araştırmacılar

da diyalektik

çalışmıştır. Ancak kimi araştırmacılar

olarak

karşı

evresinden

düşünmeyi

çıktığını

seçenek

Stage),

diyalektik

gündelik

düşünmede
diyalektik

bilinmektedir.

sayıtlısına

(Dialectical
düşünce

baş etmeye

uygun

dayanmaktadır.

ve

Stage),
Aşkın
ondan

değildir:

(Postformal)

düşünmede
ayrı

düşünmeyi

Riegelden farklı
çok

onun

evre

evre (Transcendental
önceki

evreler

yetişkin

ve çatışmalar

Öte yandan, Basseches'in

bir evresi

4 aşama olduğunu

hem göreci (Relativistic)

ortaya

diyalektik-öncesi

Bu çelişkiler

bilişsel

soyut

bilişsel gelişiminin

sonra 4 farklı evrenin

zorunlu kılmaktadır.

Piaget'inkilerden

düşüncesinin

yetişkinin

Stage),

yapısı

soyut-sonrası

olgun diyalektik

izleyerek

kuramı yetişkin

soyut

önermekten

Pascual-Leone

(Late Formal

ortaya çıkmasını

düşüncenin

Basseches,

ise Riegeli

odaklandığı

çelişkileriyle

farklı biçimlerin
düşünmeyi

Kramer'in

göre

evre

olarak

soyut işlemlerden

Geç soyut evre

Pascukla-Leoneye

yaşamının

Kramer

sona ermediğini,

ileri sürmektedir:

(Predialectical
Stage).

Piaget'e

doğan bir süreç olarak görmektedir.

soyut işlem düşüncesiyle

diyalektiğin

kabulüdür. Riegel'e göre insanlar yaşamın içindeki

yetişkinin bilişsel gelişimine uygulamaya
diyalektik

yer

özüde yalnızca

süreçlerine

beraber yaşamaya hazır olmakla kalmazlar,

Yukarıda da belirtildiği
durmuş,

soyut düşünce sisteminin yanıbaşında

gelişim

olarak

betimlediği

ileri sürmektedir.
evreleri

önermiştir.

hem diyalektik

işlemlere

Kramer, son 4 evresi ergenin ve yetişkinin

düşünme

süreçlerini temsil eden 7 düzeyli bir gelişim kuramı oluşturmuştur.
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Riegel gibi Kramer de ilkel

diyalektik

düşünmenin

çocuklukta

başladığını,

ama olgun diyalektik

düşüncenin

(Dinamik

Diyalectic Evre) orta yaşlardan önce pek ortaya çıkmadığını ileri sürmektedir. Olgun diyalektik
düşüncenin temel özelliği, bütün düşünce süreçlerinin tarihe ve kültüre bağlı, dolayısıyla
dinamik ve sürekli evrimleşmekte olduğunun farkında olduğunun farkında olmaktır. Bu temel
ilke kabul edildiğinde artık içkin olarak iyi ya da kötü düşünme yolları yoktur, bunları daha çok
farklı insan gruplarının zamanın özel bir anındaki biricik yolları olarak görmektedir. Kramer'in
modeli Piaget'nin evrelerine dayanmamakla birlikte modeldeki her yetişkin evre belirli bir
ölçüde soyut düşünce özelliği taşımaktadır.

Dolayısıyla, tam olarak gelişmiş bir yetişkinlik

düşünmesi için asgari bir soyut düşünme yeterliğine sahip olmak zorunludur. (Onur, B. 2004:
s.129- 134)

Perlmutter ve Hall'a göre, soyut-sonrası

diyalektik düşüncede yetişkinler, evrende

yalnızca değişimin kalıcı olduğunu anlamakta; gerçekliğin görünümlerinin sürekli değişmekte
ve evrimleşmekte olduğunu bilmekte; dengelerinide bu değişen sistemleri değişen dünyayla
durmadan

bütünleştirerek

korumaktadırlar.

Peki, soyut-sonrası

düşünürler dünyayı nasıl

görmektedirler? Mutlak doğruyu keşfetmenin olanaksız olduğunu, kendi düşünme yollarıyla
edindikleri bilgiyi etkilediğini fark ederek ... Bu durum her türlü bilginin göreli ve mutlak
dışı olduğunu anlamaya götürmektedir. (Relativistik düşünme) Yetişkinler; düşüncelerin,
duyguların, deneyimlerin, insanların, nesnelerin çelişik yönlerini bir araya topladığını fark
etmektedirler. Söz gelimi, insanlar aynı anda nazik ve kaba, cömert ve aç gözlü, sevecen ve
soğuk olabilirler. Bu durum, çelişkinin gerçekliğin en temel yönü olduğunu anlamaya sevk eder.
Yetişkinler, çelişik bir durumda bir seçeneği saf dışı etmek yerine hepsini daha geniş bir
çerçevede toplamayı öğrenirler. Buda, çelişkinin daha üstün bir bütün içinde bütünleştirilmesine
götürür. (Diyalektik düşünme) Perlmutter ve Hall bilişsel gelişimin bu yönünün bazı deneysel
çalışmalarla

da saptandığını

belirtmektedir.

Özellikle toplumsal

ikilemler hakkında

akıl

yürütürken orta yaşlı yetişkinlerin gençlerden daha başarılı oldukları görülmektedir. Bununla
birlikte, daha öncede belirtildiği gibi soyut-sonrası düşünmenin bilişsel bir evre olduğu görüşü
henüz

evrensel olarak kabul edilmiş değildir. Kimi araştırmacılara

göre soyut-sonrası

düşünmenin yeni bir evre olmadığının daha çok yetişkinlikte ortaya çıkan bir "düşünme uslubu"
olduğunu bir kez daha belirtelim. (Onur, B. 2004: s.129- 134)

19

Gelişim psikolojisinde
toplanır.

Diyalektik

bakış

anlamaya çalışmaktır.

temel tartışmalardan
açısından

çarpışmanın

psikolojinin

görevi,

değişen

dünyada

değişen

bireyi

İnsan yaşamı karşıtlıklar ve çatışmalarla belirlenir. Her değişim karşıtlar

arasındaki sürekli bir çatışmanın
yeni karşıtlıkların

biride bunalım (crisis) kavramı çevresinde

ortaya

ürünüdür. Gelişim, varolan karşıtlıkların

çıkışı

ile ilerler.

Bireyin

yaşamındaki

çözümü ve sonunda

karşıt

sonucu bir uzlaşma değil, tümüyle yeni bir üründür. Riegel'e

güçler

arasındaki

göre, insan gelişimi

en azından 4 boyutta eş zamanlı bir harekettir:
I .İçsel-biyolojik
2.Bireysel-psikoljik
3.Kültürel-sosyolojik
4.Dışsal-fiziksel
Gelişim,

bu boyutların

dengesi

bozulduğunda

ortaya

çıkar.

Çeşitli

boyutlardaki

değişimler her zaman eş zamanlı olmadığı için aralarında çatışma gelişir ve bir bunalıma yol
açar. Bunalım,

bireylerin

zorlayıcı bir durumdur.
olaylar olması gerekmez.
yeterli

olmadığını

vurgulamaktadır.

davranışlarını

yeni koşullara ayarlamalarını

Ancak diyalektik

psikoloji açısından

Bu psikoloji,

ileri sürer.

Piaget'in

Piaget,

Oysa Riegel'e

bunalımların

dengenin

gelişimsel

oluştuğu

ilerlemenin

son derece

mutlaka olumsuz

bilişsel gelişim konusundaki

gelişimin

göre,

gerektiren

görüşlerinin

anda ortaya

çıktığını

temeli karşıt koşullardır

ve

gelişim süreci asla sona ermez. Piaget gelişimi denge ve uyumun periyodik düzeylere ulaşması
olarak gördüğü halde Riegel bu gelişim düzeyinin
Riegel'e

göre Erikson, İçsel-biyolojik

ancak kısa süreli olduğunu

ve kültürel-sosyolojik

kabul eder.

güçlerle birlikte belirlenmesini

vurgulayan ilk modern yazarlardan biridir; ancak Eriksonda organizmanın

neden evreden evreye

geçerek geliştiğini açıklamakta yeterince başarılı olamamıştır.

Gelişim

psikolojisinin

bir başka

süreçlerinmi vurgulanacağıdır?
gerekçesiyle

zihinsel süreçleri

temel

Katı davranışçı

araştırmak

yöntemler kullanarak zihin süreçlerinide

sorunu

davranışın

yaklaşım

doğrudan

istemez; buna karşılık,

mı? Yoksa

gözlemlenemeyeceği

çağdaş psikologlar

araştırma alanına katmışlardır.

"normatif"

nesnel

İç zihinsel süreçlerin

psikolojik gelişimindeki yeri ve rolü artık kabul edilmekte ve araştırılmaktadır.
bir başka sorunda,

zihinsel

Aynı bağlamda

gelişimin mi, "idiyografik" gelişimin mi vurgulanacağı

konusudur. Kimi psikologlar bütün çocuklarda var olan ortak yönler anlamına gelen "normatif
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(normative)

gelişimle"

farklılıkları

anlamayı

ilgilenirler;

amaçlayan

Kimi

psikologlar

"(idiographik)

idiyografık

araştırmalar,

genellikle

gelişimin biyolojik temellerine

kuramcılar

gelişimi,

içsel

etkilenmeyen,

önceden

biyolojik

kestirilebilir

da

süreçlerin

çocuklar
gelişimi"

arasındaki

bireysel

vurgularlar.

Normatif

dayanır. Gesell ve bir ölçüde Piaget gibi

yönlendirdiği,

bir olgu olarak görürler.

çevresel

etkenlerden

Bu bakış açısı "ortalama"

pek
çocuk

üzerinde yoğunlaşmakta

ve "normal" gelişimin aşama aşama nasıl ilerlediğini belirleme amacını

gütmektedir.

İdiografik

araştırmalar

farklılaştıran

etkenleri

incelemektedir.

yaklaşımı
şekillerde

sergileyen
ortaya

örneklerdir.
çıktığını,

ise çocuğu

Dil gelişimi

Kimi kuramcılar

çünkü

birey olarak

büyük

almakta

konusundaki

çağdaş

dil yeteneğinin

ölçüde

beyindeki

ve onu diğerlerinden
araştırmalar

bütün çocuklarda
mekanizmalar

bu iki
benzer

tarafından

"
denetlendiğini kabul etmektedirler. Dolayısıyla bu araştırmalar, belirli bir dildeki
çocukların
ortak dil gelişimi örüntülerini, aynı zamanda binlerce dil için evrensel olan özellikleri
araştırmaktadırlar.

Buna karşılık başka kuramcılar

da, konuşma

gelişimindeki

bireysel

farklılıklarla ve dilin kazanılmasındaki çevresel etkilerle, yani dilin farklı çocuklarda farklı
gelişmesine yol açan nedenlerle ilgilenmektedirler. (Onur, B. 2004: s. 18- 19- 20)

"Sadece ergenlik döneminde genç bu güne kadar ilk defa ne yaptığının ve ne
olduğunun farkına varmakta ve bundan sonraki hayatının kaderini tayin edebilmektedir.
Aynı şekilde yine sadece ergenlikte genç, kendisini tanımaya ve bir benlik oluşturmaya
zorlayan bir takım baskı ve güdülerle karşılaşır". Erikson'un deyimiyle kimlik, kendi gelişim
süreci içinde olgunlaşır. Ergen bu süreçten önce herhangi bir kimlik bunalımı yaşamaz çünkü bunun
için sosyal, bedensel ve zihinsel ön şartlar henüz oluşmamıştır .

.
Gencin toplumda rol ve yer sağlaması, kimliğini bulması özdeşleşme süreciyle gerçekleşir. Bu
süreç çocukluk çağındaki özdeşleşmeden farklı olup, genci yeni arayışlara yöneltir.

2.3.2.Davran ış,
İnsan davranışlarını, alışkanlık veya taklit ya da benimsenmiş toplumsal normlar ve
bunların yanı sıra gereksinmeler başlatır, amaçlar ise yönlendirir. En töresel, en bağımsız
görülen toplumsal eylemler bile, kişi için taşıdıkları yarar bakımından ele alındığında bir anlam
ifade edebilir. Bununla toplumsal davranışın oluşumunda taklit, telkin, gelenek ve kurumların
rolünü yadsımıyoruz. Bunlar da çok önemli etkenlerdir, ancak esas olarak algı, gereksinme,
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amaç ve anlamların

oluşumunda

biçimde

İnsan davranışlarını,

işlemezler.

rol oynarlar, yoksa doğrudan doğruya davranışa

güçlüğü, konunun karmaşıklığından
gereksinim
etkisiyle,

ve güdülerinin,
öte yandan

kişinin

organlarımız

Genel

kaynaklanır.

gerisinde yatan etkenleri açıklamanın

Davranışlar

öğrenme sürecinin, kişiliğinin,
iyesi olarak bulunduğu

gurubu ve aile gibi sosyo-kültürel

2.3.3.Algı:

bu davranışların

bir yandan, insanın bireysel olarak

algılamalarının,

toplumda

kültür,

tutum ve inançlarının
sosyal sınıf, referans

faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar. (İnceoğlu,

olarak

algı,

aracılığı ile almış olduğumuz

iç ve

dış

uyarıcıların

neden olacak

dünyamızını

farkmda

M. 2004: s. I I I)

olmaktır.

Duyu

belirli bir kısmı algılanır. Aynı çevredeki

a-

iki ayrı kişi farklı şeyler algılayabilir. Algılar kişinin deneyimleri, öğrenmeleri, dikkatinin yönü
ve duygularından etkilenir.
Algı; "bireyin beş duyu organı ile çevreden, derin duyu organları ile vücudundan
gelen uyarıcılar aracılığı ile edindiği izlenimlerin bilinç düzeyine ulaşmasıdır". Algılama
etkinliği ile sporcu, yaptığı işi, bu işin önemini, rakiplerin durumunu, uygulaması gerektiği
taktiği kavrayabilir. Bir sporcunun öncelikle kendi bedenini algılaması gerekir. Beden algısı,
bedenin şekli, ölçüsü, kol ve bacakların konumu, yapısı, hatta eklemlerin hareket genişliği ve
mekan içindeki hareket yönlerini kapsar. Bunun yanında mekan algısı, zaman algısı ve hareket
algısı spordaki performansı etkiler.
Algıların her biri duyusal uyarımlardan gelip çabuk şekilde oluşan organize edilmiş,
yorumlanmış şeylerdir ve bir kimsenin eski deneyimlerinden, geçmişinden ve öğrenmelerinden
yapılanmış olarak hafızasma yerleştirilmiş olur. Sporcunun heyecan durumu ve dikkatinin yönü
algılarmı geniş ölçüde etkilemektedir. Örnek olarak tenis oynayan biri topa vurmaya ve
pozisyon almaya kendini o kada verebilir ki, rakibin pozisyon değiştirdiğini algıyalamaz hale
gelebilir. Futbolda pas bekleyenler bazen karşılarındaki savunma elemanından

sıyrılmaya

kendilerini o kadar kaptırırlar ve acele ederler ki, topu yakalamaya pek az dikkat sarf ederler ve
topu kaçırırlar. Dikkat ve dolayısıyla algı bir bakıma ayırdedici bir özelliktir. Bir kimsenin
dikkatini odakladığı yön ve motivasyonu onun algılayaşını etkiler. Çevrenin kişi tarafından
algılanışı stres üzerinde de etkili olmaktadır. Dış dünyanın kendisinin değil de bizim onu
algılayış şeklimizin stres kaynağı olduğunu ileri sürenler bulunmaktadır.
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Algı tek bir uyarının
dayanır.

Özellikle

yarışma

değil pek çok uyarının

ortamında

hızlı bir şekilde

uyaran sayısı daha da artar,

yorumlanmasına

buna karşılık

başarı

için çok çabuk ve ard arda doğru algılama yapılması gerekir. (Oşak, T. 2008: s.12)

2.3.4.Tutum,
"Tutum,

bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya

da olaya karşı deneyim,

bilgi, duygu

ve motivasyonuna

dayanarak

örgütlediği

zihinsel,

duygusal ve davranışsa I bir tepki, ön eğilimidir".

Tutumun,
öncesinde

bireyin, bir nesne, kişi ya da durumla

ilişki kurma anında, davranışa

aldığı tavır, ortaya koyduğu duruş, başka bir deyişle eyleme hazırlanma

durma durumu olduğunu

söylerken

bireyin, bir otomobil,

kendi denem-bilgileri

ya da hazır

bir kitap, bir senfoni, bir öğrenci, bir

öğretmen, bir söz, bir hareket, bir başka bireyin tutumu, veya milyonlarca
bu yolla, daha önceden,

geçme

nesne içinden şu veya

içinde yer almış olan her hangi bir duruma,

nesneye, kişiye vb. karşı sergilediği tavırdan (davranış ya da duruş biçimi) söz etmiş oluyoruz.

Gündelik

yaşamda

yaptığımiz

sürdüren insan (homosapien),

bazılarını

etkileşir, ya da iletişir, bir takım durumların

arar, seçer ve kullanır, diğer bazılarını

dışında bırakır, kendisinden

uzaklaştırır.

alır. Bu "kararı"

alır ki,'' düşüncelerini

bulunduğu

o şekilde

anın koşullarına

biliyoruz ki, günlük yaşantısını

kendi gereksinim ve arzularını karşılayabilmek

ile ilişki kurar, başka bireylerle
bunlardan

bir çok basit gözlemden

ise görmezlikten

için birçok nesne
içine dahil olur;
gelir, ilgi kapsamı

Birey, tüm bunlarla ilişkiye geçer geçmez bir "karar"
durdurma"

gereğini

bile duymaz.

İçinde

göre ne-tür bir faaliyete girmek isterse, çevresindeki nesnelerden

bazılarını, amacına ulaşmakta yararlı olacağı varsayımı ile seçer ve kullanırken, amacı açısından
olumsuz olabilecekleri kendisinden uzak tutar.

Sayıları çok az olan ve doğuştan gelen refleksler, yaşamın akışı içinde edinilen denern
bilgiler aracılığıyla geliştirilir. Çevremizde sıkça karşılaşılan bu örneklerden de görüldüğü
üzere, yargılar ve onlar etrafında oluşan tepki biçimleri, yaşam boyu karşı karşıya kalınan
durumlar, içine girilen durumlarda edinilir ya da güçlendirilir. (İnceoğlu, M. 2004: s.20-21)
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2.3.5.Motivasyon,
Tutuma benzeyen bir başka kavram da motiv ve motivasyondur. Motivasyonu amaç,
istek, yönelme, niyet, tutku, güdü, tercih, ilgi gibi sözcüklerle ifade edilebilir. Ancak çok daha
içerikli ve kapsamlı bir kavramdır.
Motivasyon (Güdüleme, güdülenme, güdülenim), Bireyin eylem yönünü, gücünü ve öncelik
sırasını belirleyen iç veya dış uyarıcı etkisiyle harekete geçmesidir. Harekete geçiren ise
motivdir. Motiv (Güdü), Bireyin bilinçli veya yönlendirilmiş davranışlarının dayanağı olan güç,
hedefe yönelik olarak tatmin edilmeye çalışılan uyarılmış bir ihtiyaçtır. (İnceoğlu, M. 2004:
s.162)
Doğumundan ölüme kadar durmadan devinen hareket eden insanı bu davranışlara
yönelten sebep nedir. İnsan olsun, hayvan olsun canlı organizmayı hareketsiz atıl (inaktif)
durumdan, faal (aktif) hale getiren güçler nelerdir? Faaliyeti organizmaya tercih ettiren sebepler
nelerdir?

Bu sorulara verilecek cevap güdülenme (motivasyon ) kavramıdır. İnsanların hayatını
da yakın veya uzak hedeflerini de ihtiyaçlar ve bunlara bağlı değişik şiddetlerde fizyolojik ve
sosyal güdüler ·cmotivler)yönetmektedir. (Özbaydar,

s.

1976: s.95-96)

Psikolojide motivasyon yalnızca iç kontroller için kullanılır. Ancak sosyal-psikolojide
motivasyon, değişen, değiştirilen her türlü koşul altında, bireyin davranışını inceler. Davranışın
temel kaynaklarını arar ve davranışın nedenini sorgular. Gerek tutum, gerekse motiv davranışın
kendisi değil, davraruşın' yönelimini ya da eğilimini ifade eder. İnsanların başarılı olabilmeleri
»

çoğu kez bir konuya ilişkin motivasysnları ile yakından ilişkilidir.

-

Bu tür motivasyon iki biçimde ortaya çıkar. Birincisi "Reaktif Motivasyon", ikincisi ise
"Preaktif Motivasyondur". Reaktif Motivasyonda kişi, bir engelle karşılaşıp engellendiği
için sorununu kişilik meselesi yaparak kendisine olan güveni kaybetmemek için başarıyı
arar.

Preaktif

Motivasyonda

ise

kişi,

salt

kendisi

gerçekleştirmeyi başarı sayar. (İnceoğlu, M. 2004: s.162)
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için

önemli

saydığı

hedefleri

Yüksek sportif verimlilik
beraber olmadan uluslararası
eşit bedensel yeteneklere
olabilmektedirler.
nedeni vardır,
motivasyon

ile bedensel yetenek arasında çok sıkı bir ilişki vardır. İki koşul

başarı beklenemez.

ve çalışma imkanlarına

Bugün sporda ileri gitmiş ülkelerde,
sahip binlerce genç sporcudan

motivasyondur.

bazıları başarılı

Yalnız sporda değil yaşamın her kesiminde bu böyledir. Bu farklılığın bir çok
en belirgini

bireyin

içinde yaşadığı

biyolojik

ve sosyal

denir. Biyolojik ve sosyal olarak ikiye ayrılan motivasyon,

sürdürmeye

yaklaşık

yönelik

davranışlarının

Yemek,

biyolojik

dürtü

içmek, uyku ... Buna karşılık birey toplum

organizma ve yaşamı için rahatsızlık
yaptığı davranışlarda

nedeni

vermeyecek

olgudur,

bu olguya

bireyin organik varlığını
ve

içgüdüler,

biyolojik

ile olan ilişkilerini

bir durumda sürdürmek

kendi

zorundadır, bu amaçla

da sosyal motivler baskındır. (Sevim, Y. 2002: s.335)

2.3.6.Tutum ve Güdü İlişkisi,
Tutumun yapısı, güdülerden iki yönde farklılaşır. Birinci olarak, tutumda bir motivin
(güdü) varlığı söz konusu değildir. Yalnızca belli bir güdünün ortaya çıkma olasılığını gösterir.
İkinci olarak, tutumlar belli konulara yöneliktir, yani, kendine hastır. Güdüler ise belli amaçlara
yöneliktir. Dolayısı ile bunlara amaca yönelik tutum denilebilir. Ayrıca tutumların güdülerden
daha kalıcı bir yapıya sahip olduklarını da belirtelim. Bu yaklaşımda güdüler, ancak belli etki ve
pekiştirmelere tepki olarak uyarıldığı ve ortaya çıkarıldığı halde davranışın, görülmediği
durumda bile, tutumların varlığı kabul edilir. Bu durumda güdüleri ancak belli amaçlara ulaşma
isteğinin harekete geçmesiyle ortaya çıkmaktan ve bu amaca ulaşılması durumunda ortadan
kalkmaktadır.

Tutumlar belli nesne ya da olaya karşı, belli bir süreç içerisinde edinilmiş, dolayısıyla
sürekli (kalıcı) olgulardır. Tutum konusuna karşı tek bir tutum söz konusu iken, bir nesneyle
ilgili birden fazla geçici güdü ortaya çıkabilir.

Motivler, gözlemlenebilen

davranışlardan

çıkarsanabilir

(endüksiyon)

veya genel

davranışa dayanarak sonuca varılır (dedaksiyon). Refleks ve tropizm hareketlerini motive
f

edilmiş kabul edemeyiz; bunlarda irade yoktur. İnsan canlı bir makine gibidir. Tepkilerini
yönlendiren organlar ve tepki anında etki eden dış etmenler vardır. (İnceoğlu,
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M. 2004: s.162)

2.3.7.Benlik

Kavramı,

Benlik kavramı bir seferde gelişmez.
derece

önemli

etkileşimden

olan dinamik

ve yaşam

Benlik kavramı ergenlikte

başarısızlıkla

ana-babadan,

beden sağlığını,

başkalarıyla

düşünceleri

uygun davranışı

okul yaşantılarından

oluşur.

Aksi takdirde,

gösterme

akademik

Eğer her şey yolunda giderse çeşitli parçalar
kavramı

ve iç diyaloğundan
baskısıyla

sonuç

başarıları

birbirleriyle

uyumsuzluk

harmanlanır

başarı ya da

Buna karşılık

ve meslek

ve benlik

çıkar. Disiplin ve

yaşıtlardan,

ve bir yığın başka olaydan etkilenir.

ilişkileri,

son

boyu süren bir süreç içinde gelişir. Diğer insanlarla

ya da bireyin kendi duyguları,

sevgi aracılığıyla

ve ilk yetişkinlikte

seçimini

etkileyebilir.

ve kapsayıcı

kavramını

ruh ve

bir benlik

uyuşturucu

ya da

tedaviyle değiştirme girişimleri olabilir. (Gander, M, J, Gardiner, H.W. 2004: s.437-495)

Kişiliği
kanılarımız
olarak

etkileyen

en önemli

ve kendi görüş

da tanımlanabilir.

emel ve ideallerine
Benlik,

ruhsal

farkında

tarzımızdan
Benlik

benliktir.

Benlik,

kendi

oluşur. Bu bakımdan

böylece

ilişkin kanılarının

ve bedensel

faktör

bireyin özellikleri,

benlik,

olmasıdır. (İkizler, C. Karagözoğlu,

Benlik

kişiliğin

yetenekleri,

dinamik bir örüntüsüdür.

bir kavramdır.

kişiliğimize

kavramı,

ilişkin
özel yanı

değer yargıları,

Benlik,

bilinçli

bireyin

kendi

olmaktır.
kimliğinin

C. I 997: s. I 85)

Benlik saygısı yüksek gençler başarıya çok önem verir ve yarışma gerektiren
seçerler.

Benlik

çevresinden
başkaları

saygısı

insanın

kendini ne kadar

ne kadar onay gördüğü ile ilişkilidir.
tarafından

da değerli

bulunduğu

•.

kabul ettiği, sevdiği,
Kişinin

değer verdiği ve

benlik saygısının

inancını pekiştirir.

Benlik

uğraşları

yüksek olması

saygısının

düşük

olması ise başkalarınca olumsuz değerlendirildiği inancını pekiştirir.

"İnsanlar

kendileri hakkında

daha iyi bir görüşe

ulaşma yönünde değişme

potansiyeline sahiptirler". Özellikle gençlik dönemi böyle bir değişim için yoğun çabaların
harcandığı bir dönemdir. Bu çaba hem kendi duygu ve düşünceleri hem de çevre faktörlerinin
etkisiyle kendine karşı tutumunu belirler. Bu dönemde oluşan benlik saygısı kuşkusuz daha
önceki dönemde oluşan benlik saygısından etkilenecektir. Nitekim ergenlik dönemi daha önceki
gelişim dönemlerinin yeniden yaşandığı, bazı özelliklerin değişip yeni bir yapılanmaya doğru
gittiği bir süreçtir.
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Copersmith

aynı

zamanda

benlik

saygısının

ana

bileşeninin

yeterlilik

duygusu,

önemlilik, erdem ve yetenek olduğunu savunur. (Gün, E. 2006: s.21)

Benlik kavramı;
Kişinin

kendini

uymayabilir.
kendilerini

nasıl

insanın kendi benliğini algılayış ve kavrayış biçimi olarak tanımlanır.
görüp,

nasıl

değer

Kişi kimi alanda kendini
olduklarından

eğilimindedirler.

Olumsuz
çoğu

güçlü,

zaman

yüceltip,

daha

yönlerini

biçtiğini

zeki,

görmemeyi,

yeğlerler.

İnsanlar

kendi

benlik

görmezden

gelir, önemsemez veya çarpıtırlar.

anlatır.

Bu değerlendirme

kimi alanda küçültebilir.
daha
olumlu

yetenekli
yönlerini

kavramlarını

ve

İnsanlar

daha

de abartıp

bozacak

gerçeklere
genellikle

erdemli

görme

öne çıkarmayı

olumsuz

niteliklerini

"Benlik" ile "benlik kavramı"nı birbiri üstüne konmuş bir çember ile bir dikdörtgene
benzetir. Çember benliği, dikdörtgen de onun üstüne konmuş benlik kavramını simgeler. Her
ikisinin çakıştığı alan benlik ile benlik kavramının uygunluk gösterdiği alandır. Dikdörtgenin
çemberden taşan köşeleri ise benlik kavramının benliğe uymadığı alandır. Dikdörtgenin
çemberde örtmediği alan ise benliğin kavranamayan, algılanamayan bölümleridir. Dikdörtgenin
köşelerinin çemberden taşan parçaları ise kişinin kendini olduğundan değişik algıladığı
bölümleri belirtir. (Gün, E. 2006: s.2)

Lawrence'e göre benlik kavramı, "bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı ve
sahip olduğu bütün bu özelliklerine ilişkin kendini değerlendirmesi" olarak tanımlanabilir.
(Gün, E. 2006: s.5)

.
Benlik kavramı, bir bireyin kendini algılama şekli, kim ve ne olduğuna, kimliğine ilişkin
düşüncesidir. Başka bir deyişle, kendisi hakkındaki duygu ve düşünceleri, kendisi için önemli olan
şekillerde başarılı olma yetisidir. Benlik kavramı, bir çocuğun sadece kendi algılamaları ve
beklentileri ile değil hayatındaki diğer önemli insanların (anne, baba, öğretmenleri, arkadaşları)

.

hakkındaki düşüncelerinden ve ona karşı olan davranışlarından da etkilenir. (Gün, E. 2006: s.5)

Özoğlu'na göre; Bireyin kendisi hakkındaki değerlendirmeleri gerçek benliğini oluşturur.
Benlik bireyin kendine bakışından oluşmakta ve bireyin davranışını tespit eden değerlerin, amaçların
ve ideallerin bir organizasyonu olarak da tanımlanmaktadır.
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Rogers, kişilik kuramında

ayrıca bir de "benlik kavramı" üzerinde durmaktadır. Benlik

avramı, benlikten farklıdır. Benlik kavramı bireyin kendine atfettiği özellikleri ve bunlara
ağlanan değerleri içerir. Bir insan kendini; güzel-çirkin, zayıf-şişman, uzun-kısa bulabilir
unlar bir takım yaşantılardan elde edilen genellemelerdir.

Yani benlik kavramı, bireyin

genelleştirilmiş terimlerle ifade edilen benliğidir. (Karahan. T. H. Sardoğan. M.E. I 994: s. 7984)
Benlik, psikolojik

bakımdan

bireyin çevresini

algılamasında,

değerlendirmesinde,

yapılandırmasında ve çevresine tepkide bulunmasında en önemli dayanaktır. Kişilik, benlik ve
kimlik kavramlarını da içinde taşıyan, bireye ait bütün ayırıcı özellikleridir. Benlik kavramı,
bireyin;

I. "algıladığı benliği", başkalarının onu nasıl algıladığına ilişkin inançlarını içeren,
2. "başkalarının gözündeki şimdiki benliği" ve gelecekte olmak istediği,
3. "ideal benliği" olarak üç ayrı biçimde düşünülebilir.

"İdeal benlik", ergenin ne olmak istediği ve ne olmaktan çekindiğidir. İdeal benliğin bu
iki yönü ergenin beklentilerini ve neleri olmak istemediğini görmeyi kolaylaştırır. Ergenin
bilişsel seviyesi geliştikçe benliği ile ilgili tanımlamaları da daha tutarlı olur. Ergenlerin
kendilerini anlama ve tanıma konusu zihinlerini çok meşgul eder ve çocuklardan daha çok
benlik bilincine sahiptirler. (Kulaksızoğlu, A. 2005: s.83)

Her insanın ulaşmak istediği bir benlik kavramı vardır. Kişi özlediği kendine yakıştırdığı
bu ideal benlik kavramını geliştirmeğe çabalar. İdeal bene yaklaştıkça mutlu olur. Kimi zaman
bu ideal ben, bir düş, bir özlem olarak kalır. Kimi insan için bu ideal benliği gerçekleştirmek bir
ölüm kalım sorunu olur. Kişi bu amaca ulaşmak için, çalışır çabalar, ulaşamazsa mutsuz olur,
kendisine saygısını yitirir. İdeal benliğin gerçek dışı olduğu durumlarda kişi bunalıma düşer.
Kendi kendinden beklentisi çok yüksek olan kişi, genellikle bilinçdışı dürtülerin ve tutkuların
buyruğundan çıkamayan kişidir. Anne-babasının sevgisini ayakta tutabilmek için onları umut
kırıklığına uğratmamak için başarıdan başarıya koşmalıdır. Başka bir deyişle, benliğe saygısını
yitirmemek için hep çalışmak, tıpkı düşmemek için sürekli pedal çeviren bir bisiklet sürücüsü
gibi çabalamak zorundadır. (Gün, E. 2006: s.21)
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Benlik, kişiliğin dışa yansımayan
biçimi, kişiliğine

ilişkin özelliklerinin

benlik, bireye özgü farklılıkları
benliğin gelişmesiyle

biçimlenir.

özel yanıdır; insanın kendini tanıma ve değerlendirme

toplamıdır.

ve özellikleri

Kişiliğin temel, özerk ve özgür katmanı olan

oluşturur. Benlik alt benlik üzerinde gelişir ve üst

(Köknel. Ö. 2001: s.49)

Alt benlik (id); kalıtımla geçen, doğuştan var olan, bedenden kaynaklanan

içgüdüleri ve

dürtüleri içerir. Alt benlik, ruhsal yapının güç ve enerji kaynağı olup, ilk ve ilkel bölümüdür.
benliğin dış dünyayla,
benliğin

yol açtığı

gerçekle bağlantısı

davranışlar

yoktur. Çalışması

haz ilkesine

Birbiriyle çatışan karşıt davranışlar,

uygundur.

Alt

ve işlevi bilinç dışında sürer. Alt

Herhangi

bir kurala

tutumlar, eylem ve eğilimler bulunabilir.

bağlı

değildir.

(Köknel.Ö.

2001:

s.67)
Üst benlik (süper ego); kişiliğin ruhsal yapısının,
düzenini oluşturur. Yaşam boyu bireyin benimsediği,
iyi-kötü, olumlu-olumsuz

değer yargılarının

değer, ilke, kural, yargı birikimini

içine sindirdiği doğru-hatalı,

tümü üst benliğin yapısında

ve

güzel-çirkin,

yer alır. (Köknel, Ö.

2001: s.71)

Purkey

benlik

kavramını;

"Bir bireyin kendisi hakkında

karmaşık ve dinamik bir sistemi olarak tanımlamıştır".

sahip olduğu

inançların

(Gander. M.J.Gandiner.H.W.

2004:

s.437-495)

Olgun kişiliğin bu öğelerinin temeli, olumlu bir benlik-kavramıdır.
concept),

zaman

içinde

kendimiz

konusunda

sahip

olduğumuz

Benlik-kavramı

görüştür.

toplumsal etkileşime dayanarak gelişir. Çünkü çevreden alınan geri bildirimlere

.

(self

Benlik-kavramı
dayanır. Benlik-

kavramı benlik-imgesinden çok daha bağımsız ve kararlıdır. Benlik-imgesi (self-image), bizim
kendimize ilişkin ve biz bir toplumsal durumdan diğerine geçtikçe değişen ve görece geçici olan
zihinsel resimlerdir.

Benlik-kavramının

önemlidir. Ergenlikten

genç yetişkinliğe

davranışlarımız

üzerindeki

etkisi kuşkusuz daha

geçerken benlik-kavramında

önemli değişimler

görülmez; daha çok bir kararlılık kazanma söz konusudur. Genç yetişkin temelde ergenlikteki
aynı insandır. Ancak genç yetişkinler, sorunlarla başa çıkmada daha büyük bir yetenek ve
dünyayla ilişkilerde daha büyük bir kavrayış gösterirler.

Bu gelişmede cinsel rollerin

öğrenilmesi çok önemli bir etkendir. Erkek ve kadın davranışlarında kültürel beklentilerin etkisi
çok büyüktür. Örneğin kadınlar, "uygun" kadın davranışının edilgin, duygusal, akıldışı olması
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gerektiğini

"öğrenirler";

kendi yaşamları üzerinde erkekten daha az bir denetim iradesi

geliştirirler; özellikle erkeklerle yarışmak zorunda oldukları alanlarda başarılarını beceri ve
akıllarından çok "şan"a bağlarlar. Ancak günümüzde genç yetişkinler bu geleneksel kalıp
yargıları aşabilmektedirler. (Onur, B. 2004: s. l 04-105)

2.3.8.Özdeşleşme (İdentifikasyon) ve Benlik Kimliği,
Benlik, içinde yaşadığı kültür ortamından aktarılan, kişiliğini oluşturacak iletileri önce
"içe atım" adını alan savunma düzeniyle içine alır. İçe atılan iletilerin taşıdığı bilgiler, değerler
önce benliğin içinde yabancı bir cisim gibi varlığını sürdürür, daha sonra "özdesleşme" adını
alan savunma düzeni aracılığıyla benliğin parçasını oluşturur. (Köknel, Ö. 2001: s.29)

Çocukluk çağında anne ve baba başkalarından daha farklı algılanıp değerlendirilir. Onlar
düş gücüyle ve gerçek dışı bir görüşle güçlü, üstün varlıklar olarak kabul edilir. Zamanla
kendini evrenin merkezinde etkin ve güçlü gören genç, anne-babasını etkisiz, güçsüz görmeye,
eleştirmeye başlar. Ayrıca genç ailenin, anne-babanın, yakın çevrenin bir uzantısı olmaktan
kurtulmak için değişik ve yeni iletişim kaynakları arar. Her ileti gençte olumlu ya da olumsuz
bir iz bırakır ve davranış değişikliği yapar. İletişim yaptığı kaynakların ve kişilerin özelliğine
göre, giyinmesini, oturmasını, yürümesini, çalışmasını, amaçlarını, inançlarını, dünya görüşünü,
düşüncelerini etkileyen iletiler alır. Gence her an türlü kaynaklardan gelen iletilerin, özdeşleşme
süreci içinde bütünleşip, genç tarafından benimsenenleri onun kimliğini, kişiliğini oluşturur.
Çocukluk

çağında

yapılan

özdeşleşme

sürecinin

etkisiyle

genç değişik,

farklı,

yeni

özdeşleşmeler yapar. Yeni özdeşleşmelerle eskiler arasında seçim yapılır. Seçim sonucu kimi

•.

yeni özdeşleşmeler eskilerle birleştirilip bütünleştirilir, kimileri reddedilir, atılır. Böylece benlik
kimliği gelişmeye başlar. Gencin kimliğinde süreklilik kavramı ortaya çıkar. Başkalarının
kendini değerlendirmesini önemser. (Gün, E. 2006: s.7)

Benlik kimliği kazanan genç, başkalarıyla yakınlaşma sürecinde kimliğinin özellikleri,
sınırları içinde arkadaşlıklar, dostluklar kurar ve sağlıklı iletişim içine girer. Benlik saygısının,
kişisel deneyimle, başkalarının onun hakkındaki yargıları, aile ve arkadaşlarla özdeşimine bağlı
olarak kazanıldığını; ancak olayların yorumlanmasında kendilik görüşüne önemli derecede etki
yaptığını belirtmektedir. (Gün, E. 2006: s.8)
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2.3.9.Benlik
Rogers

Bilinci,

(1951)

benlik tasarımı"
demektedir.

kişilik

ile ilgili en önemli

ya da "benlik

Benlik tasarımı

kavramın

algısı", benlikle

geniş anlamıyla

benlik olduğunu

ilgili algıların

bireyin özellikleri

çevresi ile ilgili benlik algısı ve tasarımları,

vurgulamış

örgütlenmiş

ve yetenekleri

ve

bir biçimidir,
diğer insanlarla

olumlu, olumsuz amaç ve idealleri gibi öğelerden

oluşur. (Hakan, S. 2004: s.162)

Çocuk dünyaya gözlerini benlik bilinçsizliğiyle
arasında

atılır. Benlik

bilincinin

gelişmesi;

layığım ve ben yaşamda karşılaşabileceğim
Mesajını

öncelikle

anne-babasından

"Ben,

ben olduğum

için değerliyim,

veya

onunla

söylediklerinden

bilinç kazanmaya

başlar. Benlik bilinci öz-saygı,

en

ve çocuğa duygusal

çok

vakit

geçiren

yaklaşımlarından

öz-deger,

görebileceğini

düşündüğü

Öz-değer;

ukalalık,

üstünlük

benmerkezcilik

duygusu

ve bencillige,

seçilmiş üyesi olmak gibi dışsal değerlerle

başkalarından

ya da aşagılık

öz-güven

Olumlu

benlik

"negatif ego"

onay, kabul ve sevgi

öz-sevgi;

bilincine

ve yeteneklerini

değerli ve güvende hissetme,

sahip

çıkarcılık

ve

temelini

acizlige,

öz

ya da aşırı fedakarlıga,

öz

para, konum, unvan ya da bir gurubun

kendini var etme çabasıyla kendini kandırmacaya,

olmak,

geliştirmesine

ve nevrozun

duygusuna

insanın benine ait olan onuru; negatif egosuna ait olan gurura dönüşür.

hedeflerini

çocuk

bir maske, sahte benlik geliştirir. Zamanla bu benliği kendisi sanmaya

kibir, despotluk ya da boyun eğicilige, öz-saygı;

güvenmesine

alır. Böylece

durumlarda,

başlar, böylece özdeşim kurduğu şey düşük benlik bilinci, yabancılaşma

güven;

yetişkinlerin

öz-sevgi, öz-sorumluluk,

yani ben'in bilinçlenmediği

gelişir. Birey ben olarak onay, kabul ve sevgi görmediğinde,

sorumluluk;

yeterliyim."

tümünü içerir. (Gün, E. 2006: s. 9)

Benlik kavramı gelişmediğinde

atar.

sevilmeye

sorunların üstesinden gelme konusunda

davranışlarından,

kavramlarının

açar. Benlik bilincinin temeli 0-6 yaşları

insanın

kendine

katkıda bulunur.

(Gün,E. 2006: s. 9)

değer
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kendine

Olumlu benlik bilinci, kendini

yetkin olma, bir insanın başarı potansiyelini,

doğrudan etkiler. (Gün,E. 2006: s. 9)

vermesine,

ilişkilerini,

kişisel

2.3.10.Benlik

Saygısı,

Benlik saygısı, kişinin kendisini benimseyip değer vermesi, kendisine güven ve saygı
duyması, kişinin kendini değerlendirmesi sonucunda ulaştığı benlik kavramını onaylamasından
doğan beğeni durumudur. Benlik saygısının insan yaşamında özellikle de adolesan çağında çok
önemli bir yeri vardır. Adolesan çağında kazanılan kimlik duygusu benlik saygısıyla ilişkili
olarak gelişir. Benlik saygısının kişinin geldiği aile, anne-baba, eğitim düzeyi, meslekleri,
ekonomik durumları gibi etkenlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. (Gün,E. 2006: s. 9)

Houser, kişinin kendine verdiği değer üzerinde durmuş ve benlik saygısını, kişinin
kendi değerinin, kendi düşünce ve duygularına verdiği önemin değerlendirilmesi

olarak

tanımlamıştır. (Gün, E. 2006: s. 9)

Chrzarowski, benlik saygısının en geniş anlamıyla kişinin yetenek ve güçlerinin iyi bir
değerlendirmesine

dayanan, kendisiyle ilgili olumlu imgesi olduğu görüşündedir. Benlik

saygısının bazı yönleri, zeka, görünüm, beden yapısı gibi kişinin doğal özelliklerinin üzerinde
gelişir. Yaşam deneyimleri, kültür, toplum, aile ve tüm çevresel faktörler bu materyalin üstüne
yapılanmada rol oynar. (Gün,E. 2006: s. 20)

Rosenberg; benlik saygısının, kişinin kendini değerlendirirken aldığı tutumun yönüne
bağlı olduğunu belirtir. Kişi kendini değerlendirmede olumlu bir tutum içindeyse benlik saygısı
yüksek, olumsuz bir tutum içindeyse benlik saygısı düşük olmaktadır. (Gün,E. 2006: s. 9)

Adolesan döneminde kendisinin nasıl biri olduğu, neye benzedigi, kendisi hakkında
neler hissettiği ergeni en çok düşündüren sorunlardandır. Bireyin kendisi hakkında olumlu ya da
olumsuz bakış açısına sahip olması, kendini değerli ya da değersiz olarak görmesi benlik
saygısını belirler.

Benlik saygısı yüksek gençler başarıya çok önem verir ve yarışma gerektiren uğraşları
seçerler. Benlik saygısı insanın kendini ne kadar kabul ettiği, sevdiği, değer verdiği ve çevresinden
ne kadar onay gördüğü ile ilişkilidir. Kişinin benlik saygısının yüksek olması başkaları tarafından da
değerli bulunduğu inancını pekiştirir. Benlik saygısının düşük olması ise başkalarınca olumsuz
değerlendirildiği inancını pekiştirir. (Gün, E. 2006: s. 20)
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Genelde

bir çocuk,

kendisini

zamanlarda

iyi olduğu konusunda

etkileşimler

arar.

ayabilen

olumlu

sağlayacak,

sürdürmeye

başarılı

yarayacak

sahip olan bir çocuk kendisini,

yetenekli

saygısı olan çocuk okulda ve hayatının

hissetmesini

düşünmesini

Yüksek benlik saygısına

ve bunları gerçekleştirebilen

eğiliminde

başarılı

etkinlikler

gerçekçi

bir birey olarak algılayacaktır.

geri kalanında

kapasitesinin

olmadığı
ve

hedefler

Düşük benlik

altında başarılar hedefleme

olacaktır. (Gün, E. 2006: s. 20)

Rogers'a göre birey, kendisinin merkez olduğu, deneyimlerle dolu, değişken bir dünyada
yaşamaktadır.

Yaşandığı ve algılandığı için organizma bu alana tepki göstermektedir.

Birey için bu

algılanan alan gerçekliktir. Organizma bu olağanüstü alana karşı organize edilmiş bir bütün olarak
tepki gösterir. Bireyin tek bir eğilimi ve çabası vardır; kendini gerçekleştirmek,
sürdürmek

ve çoğaltmaktır.

(Karahan.T.F,

Davranışlar

Sardoğan.M.E.

ihtiyaçları

vücut yapısının

için amaca yönelik tutumlardır.

I 994: s.79-84)

Ergenlerin sorunlarına yönelik araştırmalar,
ilgili kaygılar taşıdıklarını

karşılamak

gerçekleştirmeyi

göstermektedir.

ergenlerin bedenlerinin yapısı ve görünüşü ile

Kültür ve modanın etkisi ile ideal olarak kabul edilen

etkisinde kalan genç, bir ideal vücut imgesi geliştirebilir.

İdeal olanla kendi

görünüşü arasında uyuşmazlık ortaya çıktığında, bunu kabul etmek ve kendi hakkında olumlu bir
vücut imgesini geliştirmek ergenin karşı karşıya olduğu gelişim görevlerinden birisidir.
Ergenlikte

artan beden enerjisinin

yapma aynı zamanda bir sosyalleşme

en uygun şekilde kanalize olacağı alan spordur. Spor

aracıdır. Sporun ülke çapında yaygınlaştırılarak,

sporun her hangi bir dalında aktif olarak çalışmasının

sağlanması,

kazandıracaktır.

gençler

Gelişmiş

ülkelerde-

örgün eğitimdeki

olanlar yaklaşık dörtte bir oranında iken, ülkemizde
derece düşüktür.

Benlik
zorluklardan

arasında

ruh sağlığına

sporda

güç

lisans sahibi

gençler arasında lisanslı sporcu sayısı son

(Gün, E. 2006: s. 20)

saygısı

yüksek

olan

kişide

kendine

güven,

iyimserlik,

başarma

isteği,

yılmama gibi olumlu ruhsal nitelikler bulunur. Buna karşılık benlik saygısı düşük

bir kimsenin kendine güveni azdır, kolay umutsuzluğa
geliştirmeye

toplum

gençlerin

daha yatkındır.
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kapılır, kısacası olumsuz ruhsal belirtiler

Benlik
değerlendirme
saygısının
olduğu

saygısı

motivasyonel

ve ya kendini

gelişmesi

yaşıtlarıyla
başlayan

gelişimsel

göstermektedir.

karşılaştırmalar

Kişiler

karşılaştırırlar.

kendi

Yapılan

bir

kaynağı

olumlu değerlendirme

için, sosyal

belirtilmektedir.

gücün

olay

olarak

olduğunu

Benlik

ve yansıtılmış

değerlendirmelerin

kaynak

farkına

varabilmek

ergenlik

dönemi

için

kendilerini

altı, yedi yaşlarında

boyunca

yoğunlaştığını

(Sevinç, M. 2003: s.330-334)

Benlik saygısı; yüksek, orta, düşük olarak gruplandırılmaktadır.
saygısına

kendini

üzerine odaklanmıştır.

bu tür karşılaştırmaların
ve

Bireyin

gereksinimi

değerlerinin

çalışmalar

tanımlanır.

sahip insanların

mutlu, sağlıklı, üretken, başarılı

güçlükleri

yenmek

bireylerin

ise, başarısızlığı

gösterdiklerini,

için daha uzun

başarısız

bulunabileceklerini

söylemiştir.

olduklarında

kendilerine

ve yaşamdaki

olmak için eğilim gösterdiklerini,

süre çaba harcadıklarını,

beklediklerini

Brown; yüksek benlik

düşük

Sinirli

benlik

saygısına

olduklarını,

"yeteneksiz"

daha

gibi

önemli

şeyleri

göz ardı edebileceklerini

kendini

hissetme

yolu benlik

saygısını

başa

çıkabilme

yeteneğiyle,

düşük

sahip

az gayret

suçlamalarda
belirtmektedir.

(Sevinç, M. 2003: s.330-334)
Gervis'e
Yüksek

benlik

başarısızlık

göre çocuklarda
saygısı,

algılama

benlik

saygısı

ise

ve zayıf benlik kavramı ile ilişkilendirilmiştir.

Copersmith
özelliği

zorluklarla

tanımlamaktadır.

(1967), benlik saygısını kişiliğin önemli bir boyutu ve olumlu bir kişilik

olarak kabul ederken,
derecesi

şeklinde

bireyin

kendini

tanımlamaktadır.
••

yetenekli,

Benlik

önemli,

saygısının

başarılı

gelişimine

ve değerli

olarak

katkıda bulunan

4

temel etkenden bahsetmiştir:
I. Kişinin yaşamında önemli bir yere sahip olan insanlardan gördüğü ilgi, kabul edici ve saygılı
davranışların miktarı bu konudaki temel etkenlerden biridir.
2. Kişinin başarıları ve sahip olduğu statü de bir başka etkendir.
3. Kişinin başkaları tarafından kendisi için konulan ve kendi istediği amaçlara ulaşmış olması
gerekir. Kişinin başarılarını

ve gücünü kendi ölçütleri açısından değerlendirmesi

benlik

saygısının gelişmesiyle ilgili temel bir etken oluşturur.
4. Kişinin başkaları tarafından yapılan değerlendirmelere de nasıl karşılık verdiği de bir başka
etken olarak gösterilmektedir.
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Bazı çocukların
vardır.

Fiziksel

yüksek

bir engel,

benlik saygısı

hastalık,

zihinsel

geliştirmelerini
eksiklikler,

daha zorlaştıran

dikkat problemleri

kültürel fakirlik, aile, alkolizm, çevresel baskılar gibi bazı durumlardan

özel baskılar

olabilir.

Sosyo

dolayı benlik saygısı az

olabilir. Ama tüm bunlara rağmen bu çocuklar yüksek benlik saygısı da geliştirebilirler.

Vücut yapısı ve kişilik arasında,

anlamlı bir ilişki vardır. Fiziksel bakımdan

olma, çocuklar ve gençler için başarı ve onur kazandırır.
kavramı

geliştirme

kendilerini

akranlarıyla

sıra bedensel
kavramı

için bir avantajdır.

Buna karşılık

karşılaştırdıklarında,

güçtür. Okul başarıları

benlik kavramı geliştirebilirler.

zayıf ve çelimsiz görünüşlü

çocuklar

benlik kavramı geliştirirler.

Bunun yanı

kişinin kendini tanıması

oldugu

çok iyi olan çocuklar, çelimsiz

da

olumlu benlik
de olsa olumlu

(Gün, E. 2006: s. 3)

Bütün bu tanımlar ve açıklamalarda

güçlerini

taşıma, olumlu benlik

gelişimi iyi olan ama okul başarısı düşük olan çocuk ve gençlerin,

geliştirmeleri

kavramının,

olumsuz

Bu özellikleri

kuvvetli

noktalar birleştirildiğinde,

ve gerçekçi olarak değerlendirmesi

gibi kabul edip kendini

sevgi, saygı ve güven duygularından

belirtilen

benimsemesi

sonucunda

oluştuğu söylenebilir.

benlik saygısı

ile kendi yetenek ve

kendisine

karşı duyduğu

(Gün, E. 2006: s. 22)

2.3.11.Benlik Saygısının Sporla İlişkisi,
Bedensel

etkinlik

ve

fiziksel

sağlık

ilişkisini

inceleyen

çalışmaların

sayısıyla

karşılaştırıldığında psiko-sosyal sağlığa yönelik etki üzerindeki çalışmaların çok sınırlı olduğu
fark edilecektir. Spor faaliyetlerinin ruhsal sağlığa etkisiyle ilgili çalışmalar genellikle dört
boyut üzerinde yoğunlaşmıştır, bunlar duygu-durum, korku, depresyon ve benlik tasavvurudur.

Konuyla ilgili deneysel çalışmaların sonuçlarını derleyen Knoll, bedensel egzersize bağlı
olarak duygu-durum ve benlik algısında olumluya doğru bir artışın, korku ve depresyonda ise
bir azalmanın yaşandığını belirtmiştir. (İkizler, H.C. 2002: s.20)

Benlik saygısı, insanın kendini ne kadar kabul ettiği, sevdiği, değer verdiği ve
çevresinden ne kadar onay gördüğüyle ilişkilidir. İnsanların kendileri hakkında ne hissettiklerini
anlayabilmek içinde araştırmacılar; benlik saygısı ile beden imgesi memnuniyeti arasındaki
ilişkiyi araştırmışlardır. (Blascovic, J .Tomaka.J. 199I: s. I I 5-120)
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Egzersiz

yapmanın

·oymak adına yapılan
memnuniyeti

Valley
belirtmiştir.
sporları

egzersiz

yapmanın
araştırmaları

(2000), araştırmalarında,

Wiliamson.

benlik

söylemişlerdir.

Fakat

saygısına

olumlu

etkisinin

olduğunu
oyun

Ancak buna istisna olarak; Tiggerman

benlik saygısı arasında

ve

erkekler için pozitif bir

belirtmiştir.

(Tıggeman.M.

S. 2000: s.119-127)

araştırması

ve Sime (1981)

üzerine
Sime

ve

görünmediğini,

başarılı

tarafından

yapılan

bir tartışmayı

diğerleri

genel

bir eleştiri,

içermektedir.

spor

egzersiz

aktivitelerine

katılımın

refah

eleştirisini

yapan

kişiliği

fakat zindelik düzeyini yükselten yoğun egzersiz ve programların,
olumlu yönde etkileri olabileceğini

Benlik

özelliklerinden

kavramı

etkilenmemiş

hariç,

genel

görünmektedir.

kişilik

söylerler. (Gıll, D.L.1986:

Strobe ve Stroebe (1998), özellikle dayanıklılığın
pozitif yönde gelişeceğini

bağlı bedensel

değişikliklerle,

belirtmişlerdir.

geliştirildiği

ruhsal durum,

kuvvetteki

artıştan

değişikliklerin,
benlik

s.37-103)

zindelik antrenmanlarında

Fakat bazı çalışmaların

bu değişimin

yani kişinin kendi dış görünüm ve gücünden duyduğu

yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. (İkizler.H.C.

Doğan, Çorapçıoğlu

fiziksel

etkilemiş

önce ve düşük benlik saygısına sahip katılımcıların

saygısını, olumlu yönde etkileyebileceğini

duygu-durumun

hiçbiri,

pek

kabul etmişlerdir.

Bazı bulgular, artan kuvvet ve beden imgesindeki

özellikle de zindelik programlarından

memnuniyetle

ve psikolojik

Bu araştırmanın

benlik kavramı ve genel zihin sağlığına

harekete

ortaya

1995: s.81)

yapan kurum zindelik, koşu, tae-kwan-do,

yapmıştır.

egzersizle

etkisini

benlik saygısı, vücut imgesi

kızlar için ise negatif anlamlı bir ilişki olduğunu

Folkins

Folkins,

araştırmacılar;

saygısına

dolaylı yoldan bir ilişki olabileceğini

gibi pek çok dalda araştırmalar

ilişki olduğunu,

ve benlik

da vardır. (Aine.D.Leister.D.

Ve bunu destekleyen

Williason

memnuniyeti

çerçevesinde

arasında

araştırmalar

(1992),

imgesi

araştırmalar

ve egzersiz

bunu desteklemeyen

beden

ve Çelik (1994), üniversite

2002: s.20-30-31)

öğrencilerinin

aktif sosyal etkinliklere

katılma oranları ve benlik saygısı düzeyleri belirlediği araştırmasında,

spor yapan ve yapmayan

öğrencilerin

spor yapan öğrencilerde

beden imgeleri

arasında

beden imgesi değerlendirmesinin

fark olup olmadığı

konusunda

daha olumlu olduğu sonucuna
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varmıştır.

Sosyal etkinliklere

katılma

derecesi

ise yüksek sosyo-ekonornik

daha yüksek bulunmuştur.

Günümüzde
tasavvurunun

düzeydekiler

ve benlik saygısı yüksek olanlarda

Çorapçıoğlu.

A.Çelik.G.

(Doğan.O.Doğan.S.

birçok

araştırma

düzenli

olumlu yönde değiştiği

spor faaliyetlerine

sonucunu

vermiştir.

1994: s.33-37)

katılanlarda,

sadece

benlik

Burada genel benlik tasavvurundan

çok fiziksel benlik algılaması daha fazla etkilenmektedir.

Alferman

ve arkadaşlarının

(1993), sporun benlik algısına etkisinin

incelendiği

ve iki

grup üzerinde yürütülen bir çalışmada, birinci grupta yer alanlara altı ay süreyle haftada bir belli
bir antrenman

programı

Çalışmalara

uygulanmıştır.

başlamadan

önce

her

İkinci gruptakilerin
iki grubun

da genel

Başlangıçta

iki grup arasında fark tespit edilmemiştir.

ay boyunca

düzenli

algılamalarında

spor programını

diğerlerine

derecede

benlik

algılamaları

olmamıştır.
ölçülmüştür.

Altı ay sonra testler tekrarlandığında;

takip eden kişilerin,

göre önemli

ise böyle bir faaliyeti

özellikle kendi bedenlerine

artış tespit edilmistir.

(İkizler,

altı

yönelik

H.C. 2002:

s.20-30-31)

Bandura'nın

1970'li

yılların

sonlarına

doğru ileri sürdüğü

"algılanan yeterlik", bir

kişinin belli bir işi uygulaması, başarı ile bir görevi tamamlaması ile ilgilerine, yeteneklerine ait
algıları ve inançlarıdır, "kendine yeterlik" ise bir kişinin belirli bir hedefe ulaşmak için gerekli
olan davranışı kendi başına başarıyla yürütebileceğine duyduğu inanç olarak tanımlanmıştır.
(Boyce, B.A.Bingham, S.1995: s.73)
Kişilik ile sportif eylemler aı;.asındakiilişkiyi ele alan bir araştırmada O. Neumann, genç
performans sporcuları ile sporcu olmayanları karşılaştırdığında spor yapanların yapmayanlara göre
daha canlı, daha çalışkan, ilişki kurmaya sürekli hazır, sebatlı, zor koşullarda ortama uymalarının
daha iyi olduğunu belirlemiştir.

İngiltere'de milli takım düzeyinde 57 tenisçi üzerinde yapılan bir çalışmada, tenisçilerin
spor yapmayanlara göre dışa dönük kimseler olduğu, ancak bunların içinde en başarılıların içe
dönük özellikler taşıdığı anlaşılmıştır. (Tiryaki, Ş. 2000: s. 109)
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Tiryaki ve arkadaşları

(1991) yaptıkları bir araştırmada

göre daha dışa dönük ve duygusal

da spor yapanların yapmayanlara

olarak dengeli oldukları belirtmişlerdirtir.

(Tiryaki.Ş.

2000:

s. l 09)
Yegül (1999),

liseli erkek sporcular

benlik

algısı puanları

sporcu

olmayanlar

puanlamasına
yeterlilik

arasındaki

arasında

ilişkileri

Rosenberg

göre istatistiksel

ve global benlik

ile sporcu olmayanlar
araştırdığı

Benlik

arasında

çalışmasında;

Saygısı

sporcu

Ölçegi'nin

benlik

olarak anlamlı bir fark bulamamıştır.

saygısı puanlarında

sporcular

benlik saygısı ile
olan bireyler
saygısı

alt ölçeği

Fakat sporcuların

lehine anlamlı

ile

atletik

farklar bulunmuştur.

Bunun nedeni için ise sporcu bireyin devamlı sporla iç içe olması, yaptığı spordan zevk alması
ve kendini
başarılarla

bir sporcu

olarak

yeterli algılaması

atletik yeterlik

gelen tatmin duygusu da olumlu düşünceler

algılamalarına

sebep olabileceği

Aşçı, Gökmen,
benlik

kavramlarını

arasında

atletik yeterlilik,

anlamlı farklılıkların

artırmıştır.

sporcuların

Sportif

kendilerini

yeterli

belirtilmiştir.

Tiryaki

liselinin

yaratarak

puanlarını

ve Öner (1993),
karşılaştırmış

174 erkek sporcu

ve liseli

sosyal kabul ve fiziksel

olduğunu göstermiştir.

erkek

görünüm

ve 174 sporcu olmayan

sporcularla

sporcu

puanlarında

olmayanlar

istatistiksel

olarak

(Aşçı, F. H. Gökmen, H. Tiryaki, G. Öner. U. 1993:

s.34-43)

Schumaker,
öğrencileri

Smoll

üzerinde

ve Wood

araştırmışlar

davranış alt ölçeklerinde

sporcu olmayanlara

Kamal ve arkadaşlarının

sporcuların

ilgili yaptıkları

sporcu olmayanlara

spora katılımın

ve sporcuların

(Aşçı.F.H.Gökmen.H.Tiryaki.G.Ön~r.U.

nitel bileşenlerle

(1986),

fiziksel

benlik

kavramına

ben, ahlak-etik

etkisini

ben, kişisel

göre daha yüksek skorlar aldıklarını

lise
ben,

bulmuşlardır.

1993: s.34-43)

( 1995), sporcular ile sporcu olmayanların
çalışmada,

genel benlik saygısı

benlik saygılarındaki

skorları

karşılaştırılmış

ve

göre belirgin derecede yüksek benlik saygısına sahip oldukları

gözlenmiştir.

2.4.Kişilik

Gelişimi,

Kişiliği, bir bireyi diğerlerinden ayıran biyolojik, psikolojik ve

toplumsal niteliklerinin dinamik bir bütünü olarak tanımlamak mümkündür benliği ise, kişiliğin
öznel yanı, bir insanı kendini algılayış biçimi olarak tanımlaya biliriz benlik, ben neyim? ne gibi
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özeliklerim

var? ne olmak

istiyorum,

cevabını

teşkil eder. Böylece

yargıları

gibi konularda

nasıl davranmalı

ve davranmamalıyım

benlik bireyin özellikleri,

kendisine

ilişkin görüşlerin

yetenekleri,

gibi soruların

amaçları,

idealleri

dinamik bir görüntüsüdür.

değer

(Can, G.2005:

s. 12)

Bilindiği

gibi, kişilik insanın en temel yönüdür.

geliştiğini,

değişip değişmediğini

kişiliğini

açıklamaya

Saldırganlık

çalışan

iki temel

ya da utangaçlık

çalışır. Perlmutter
yaklaşım

kişiliğin ne olduğunu,

nasıl

ve Hall'a göre (1992), yetişkin

vardır.

gibi bir takım özelliklere

ise: Kişili~in belirli evrelerden
bağlamlarla,

araştırmaya

Psikoloji

Mekanistik

bölünebilir.

yaklaşıma

Organizmik

göre:

yaklaşımda

geçerek geliştiği kabul edilir. Ayrıca, kişiliği içinde bulunduğu

yani kişinin mensup olduğu bölüğün çeşitli yaşam görevlerine

etkileri açısından da

ele almak olanaklıdır.

Dürüstlük,
ve davranışa
değişmeden

içtenlik, utangaçlık

doğru

sürekli

eğilimler

kalırlar, dolayısıyla

gibi kişilik "öz-çizgileri"
ya da hazır

davranışı önceden kestirmeye

(trait theory) her insanda pek çok özçizginin
getirerek bir kişilik modeli kurmak olanaklıdır.
kişiliğin

5 boyutunun

duyguları

(nerotiklik,

ve davranışları

Normahaan

Bu özçizgiler

duygulara

zaman

içinde

olanak tanırlar. Öz-çizgi kuramı

olduğunu kabul eder. Önemli özçizgileri bir araya
Paul Costa ve Robert McCreane

dışadönüklük,

açıklayabileceğini

ve arkadaşlarının

oluşlardır.

(traits) düşüncelere,

açıklık,

ve önceden

80 Ii yıllarda geliştirdiği

yumuşaklık,

5 etken modeli,

sorumluluk)

tutumları,

kestirilebileceğini

ileri sürmektedir.

6 etken modelinde

de kişilik boyutları

farklı olmakla birlikte temel yaklaşım aynıdır. (Onur, B.2004: s.330-331)

.

Kişilik sözcüğü gün içinde hemen hemen hepimizin birkaç kez kullandığı bir
sözcüktür. Ancak bu sözcüğü her kes farklı anlamlarda kullanır. Kişilik nedir? Kişiliğin pek çok
tanımı

yapılmaktadır

sağlayamamışlardır.

ancak

çalışmacılar

kişiliğin

tek

bir tanımı

üzerinde

mutabakat

Kişilik; kısaca kişinin sahip olduğu genel ve özel özellikleri ve bu

özelliklerin o kişinin sosyal yaşamını nasıl yönlendirdiği anlamını taşır. Yörükoğlu'na göre
kişilik "Bir insanı başkalarından ayıran duyuş, tutum ve davranış örüntülerini içeren tüm
ruhsal özelliklerdir" şeklinde ifade etmiş. Köknel ise kişiliği "Bir insanı başkalarından
ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünü" olarak tanımlamıştır.
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Ergenlik
değişikliklerin

bu dönemde

büründüğünü
kaynaklıdır.

konularındaki

çalışmalarıyla

yer

aldığını,

tanınan

bu evrede

ileri sürer. Hall'a göre bu değişiklikler
Hall bu dönemi

Stanley
çocuğun

Hall,

hızlı

tümüyle

cinsel olgunluk

yeni

ve

belirgin

bir kişiliğe

sonucu, yani biyolojik

bir "fırtına ve gerginlik" evresi olarak tanımlar. Ona göre, bu

evredeki genç, duygusal, dengesiz, önseziden yoksun bir bireydir. '(Yavuzer, H. 1992: s.284)

Yeni doğan çocuk, ne bir kişilik yapısına sahiptir ne de çevresindekiler hakkında bir
kavramı

vardır.

Günler

geçip

bebek

büyüdükçe,

yavaş

yavaş

kendisini,

çevresinde

bulunanlardan ayırt etmeye başlar. Mesela, beşiğinde parmağını emdiği zaman hem ağzında
hem de parmağında bir duyum olur. Battaniyesini ağzına aldığında ağzında bir duyum hasıl
olduğu halde battaniye de böyle bir duyum olmamaktadır. Bu suretle çocuk, bu "ben" bu da
"benden gayrısı" kavramlarını geliştirmeye başlar. Çocuk büyüyüp olgunlaştıkça ve çevresiyle
olan münasebetler yolu ile sosyalleşmesi sağlandıkça, çocuğun "ben kavramı" yani çevresindeki
şahıs, grup, cisim ve olgular karşısında "ben"in yeri ve durumu şekil kazanmaya başlar. Ferdin
sosyalleşmesi,

tabiatiyle

doğuştan

getirdiği biyolojik

imkanlar,

zekası,

görgü çeşit ve

zenginlikleri içerisinde şekil alacaktır. Bu görgüler,

a)Ferdin içinde bulunduğu kültüre has müşterek görgüler
b)Ferdin yalnız kendine has olan ferdi görgülerdir.

Kişinin çevresiyle olan münasebetlerinde belli durumlara, şahıslara ve olaylara karşı
gösterdiği davranım tarzının bireye has bir şekilde sisternleşmesinde, bu "benlik kavramı"
büyük

rol

oynamaktadır.

Bu

sistemleşmiş

davranım

tarzı,

onun

kişiliğini

meydana

getirmektedir.

Bazıları kişiliği, bireyin, başkaları tarafından görülüşü olarak tarif etmiştir. Tabiyatıyle
bu işin bir yönüdür. Çünkü ferdin sistemleşmiş davranımı, "ben kavramının" etkisi altındadır:
"Ben" de başkalarının ferde gösterdiği davranımın etkisi altındadır. G.W .Allport'un ifadesiyle
kişilik, ferdin çevresine kendine has tarzda intibakını tayineden psiko-fizik sistemlerin ferd
içindeki dinamik organizasyonudur. (Allport, G. 1937: s.48) Bu tarifi, daha sonraki yayınlarında
da muhafaza etmiştir. (Allport, G. 1961: s.28)
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Bir başka yazara
sistemidir. (Bingham,

göre kişilik, bir ferdi diğerinden

eleştiren

müşterek

çalışacak

Stagner Alport'un

söylemektedir.

Kendisi

eğilimler

I 937: s.2 I)

Bu tarifte, ferdin bedeni şartlarının,
birbirleriyle

ayırt eden bir dinamik

şekilde birbirine

psiko-fizik

kişiliği,

mizacının,

sistemlerin

zekasının

örüldüğü

ve diğer bütün niteliklerinin,

işaret edilmektedir.

neler olduğunu

Çeşitli tarifleri

yeteri kadar belirtmediğini

kişinin kendisi ve çevresine ait duygu, düşünce, inanç ve

beklentilerinin fert içinde örgütlenmiş şeklidir diye tarif etmektedir. Bireyin görünüşünü,
kabiliyetlerini, güdülerini, ihtiyaçlarını, heyecansal reaksiyonlarını ve geçmiş görgülerini içine
alan kişilik, muğlak fakat ferdin özüne has bir bütündür. Kişilik, dinamik yani her zaman
hareket halinde, değişebilecek olan bir bütün olmakla beraber oldukça devamlıdır. Bu sebepledir
ki ele alınan bir fert için sakin, atak, kendine güvenir gibi özellikler düşünebilmekteyiz.

Ferdin çevresine olan intibak bozukluklarında ferdin" benlik kavramı", yani kendini
görüşü, problemi teşhis ve hallinde bilhassa çok önemlidir. Eğer ferdin "benlik kavramı" ile
çevredeki şahısların ferdi görüşü arasında çok uyuşmazlık olursa, bu, çelişmelere yol açar ve
fert intibak bozuklukları gösterir. (Tan, H. 1975: s.41-42)

2.5.Sosyal Gelişim,
Ergenlik kavramının, tanımı ve yaş dilimlerinin içindeki yerinin saptanması açısından
değişik toplumlarda çocukluktan erişkinliğe geçiş birdenbire olur. Toplumun gelenek ve
görenekleri uyarınca düzenlenen bir törenden sonra genç, artık erişkin olarak kabul edilir. Bu tür
toplumların bazılarında, özellikle erkeklerin erinliğe geçişi "İnitiation"

adı verilen uzun

törenlerle olur. Topluma girişi, üyeliğe kabul edilişi simgeleyen bu törenlerde, ergen havaya
atılır, yere düştüğü zaman iyice dövülür. Kızların yanından uzaklaştırılarak delikanlıların yanına
konur. Genç burada sürekli bir işkenceye tabi tutulur. Daha sonra sünnet edilir ve uyması
gereken kurallar kendisine açıklanır. (Tanyol, C. I 954: s.577)

Hangi toplumda olursa olsun ergen, çağına özgü olan duygu, düşünce, tutum, davranış
ve eylem içerisindedir. Bu çağın temel özellikleri, duygusal coşku ve taşkınlık, çabuk kurulan
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ve bozulan ilişkiler, kolay etkilenme,
biçiminde özetlenebilir.

(Köknel, Ö, 1979: s.31)

Toplumumuzda
eğitim yaşamında

sürekli

Zor yoluyla
uygun davranışlara

veya sevgiyi
yöneltmek

kişinin yokluğunda

istekleri doğrultusunda

Tezcan'ın
çatışmaların
ekonomik

ve gelişim

değerler

denetlemek,

gençleri

ile özdeşleşmelerini
ve cezadan

ve değerlerini

kurtulma

isteklerine

Ne var ki, bu tip

içselleştirmelerini

olasılığı yüksek durumlarda,

sağlamaz,

gençler

kendi

(Atakan, S. 1990: s.90)

konu alan araştırmasında

yargılarının

içinde ergen,

ana-babaların

için kısa vade de geçerli gibi görülebilir.

davranacaklardır.

değişiminin

toplumsal

(Yavuzer, H. 1992: s.292)

esirgeyerek

kuşak çatışmasını

değer

gösteren

etkinlik kazanmak, toplumun ve arkadaş çevresinin

kaygı duymaktadır.

onların ana-babaları

denetici

değişen

başarılı olmak, ekonomik

onayını almak konularında

denetim,

toplum içinde sivrilme, ilgi çekme, rol sahibi olma çabası

değişmelerine

öğrencilerin

bağlamışlar,

yarısı, kuşaklar arası

toplumun

de bu konu da önemli rolü olduğunu

sosyo-kültürel

ileri sürmüşlerdir.

ve

(Tezcan,

M.

1981 : s.128)

Erişkinler,

gençleri

eskiden

asmayan ve kendi doğrultularında
öyle umursamaz
kapılıyorum.

kurallara

ki, ilerde
Bizlere

sorumsuz,

saygısız,

büyüklerin

giden kişiler olarak tanıya gelmişlerdir.

ülke

büyüklere

boş veriyorlar.

beri

yönetimini

.

karşı

ele alacaklarını

saygılı

olmayı

Çok duyarsızlar ve beklemesini

"Günümüz

düşündükçe

öğretmişlerdi.

öğütlerine

kulak
gençleri

umutsuzluğa
Şimdiki

gençler

bilmiyorlar ... " Bu sözleri,

İsa'dan 8.yy önce yaşamış Hesiod adında bir düşünür söylemiştir. Sokrates te buna benzer
görüşler ileri sürmüş, çağının gençliğinden yakınmış. Gençlerin eski kuşaklarla ilgili görüşleri
de tarih boyunca değişmeden kalmıştır. Erişkinler gençlerin gözünde, hep geri kafalı ve tutucu
kişilerdir. Gençleri anlamaya yanaşmazlar. Daha da ileri giderek eski kuşakları çıkarcı ve
ikiyüzlü olmakla suçlarlar. Yaşlılar kendi aralarında nerde bizim zamanımızda ki gençlik, nerde
şimdiki zamanın gençleri derler. Oysa kendileri de bir önceki kuşaklarla aynı sorunları
yaşadıklarını unuturlar. (Yörükoğlu, A. 1989: s.389-390)
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Gençlerle
değildir.

eski kuşaklar

Ancak

bu karşıtlık,

20. yyılın hızlı toplumsal

belirgin olarak su yüzüne
anlayışının

arasındaki

değişmesini

çıkarmıştır.

görüldüğü

değişmeleri

Bilimsel

kuşaklar

gelişmeler,

gibi çağımıza
arasındaki

bu ayrılığı

eski değer yargılarının

zorunlu kılmıştır. Bunlara koşut olarak hızlı toplumsal

kuşakları yeni uyumlara zorlamıştır.

Yaygınlaşan

özgü bir olgu
daha

ve yaşam

değişmeler

eski

eğitim ve yığın (kitle) iletişim araçları yepyeni

uyanış ve bilinç getirmiştir.

Hepsinin
büyüyüp,

sonucu, erişkin kuşaklarda

yeni

geleneklere

boyutlara

ulaşmıştır.

gençlik arasında

Eski

kuşaklar,

ve eski yaşam anlayışına sımsıkı tutundular.

birer kopyası gibi görme eğiliminde

olduklarından,

yeniliklere

uymakta

Çocuklarını

da kendilerinin

gençlerdeki

yeniliğe açık olan gençler hızlı değişimlere

ayak uydurmakta

gelişme

ve bağımsızlığa

dönemin

değerlerini

gereği olarak, başkaldırı

yadsımaya

başlarlar.

aslında var olan ayrılık, gittikçe

Kendi kanatlarıyla

edinme çabası onları aşırı uçlara itmiştir. (Yörükoğlu,

uçma

başkalıkları

güçlük

çekince,

uzantısı ve

yadırgadılar.

Oysa

daha başarılı oldular. Ancak bu
çabalama

için ise, eskilerin

isteği, kendine

toplumda

tüm

bir yer

A. 1989: s.389- 390)

2.6.Ahlak Gelişimi,
Genel anlamda
davranışların

ahlak, bir grupta ya da belirli bir çevrede

tümüdür

Hançerlioğlu'nun

denilebilir.

Felsefi

açıdan

kabul edilen ortak

düşünüldüğünde

ise

ahlak

da (1989: s.20) belirttiği gibi, "belli bir toplumun belli bir döneminde

bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim" olarak ifade
edilebilir. Devellioğlu'na (1986: s.20) göre ise ahlak, "İyilik etmek ve fenalıktan kaçınmak
~

için takibi lazım gelen usul ve kaideleri öğreten ilim" demektir. Ahlak'ın
karşılığı olan
olanak

"iyi

vermektedir.

davranış"
Bu

davranışların

şekliyle

ahlak kuralları

açısından

.

uygulamadaki

değerlendirilmesine

ahlak, yaşamımızın başlangıcından itibaren hayatımızın

her kesitinde varlığını, belli değerler ya da kurallar olarak sürdürmektedirler. Ancak bir dönem
sonra bu kurallar ya da değerler dizgesi sorgulanmaya başlanır.
kurallarının anlamını

ıyı

ile kötünün neler olduğunu,

Bu

sorgulama,

ahlakın amacını uymanın

ahlak
veya

yükümlülüğün kökenlerini araştırma biçimine dönüşür ve düşünce haline gelir. İşte bu düşünce
ahlak tanımının ikinci boyutunu teşkil eder. Ahlak felsefesi anlamındaki bu düşünce ahlak
(ethigue), kurallar üzerinde felsefi bir düşünmedir.
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"Şu halde ahlak kavramının
yanı

yanı

vardır.

bütünüdür.

Düzgüsel

bir düzgüsel

bakımdan

Düşünsel bakımdan

(normative)

ahlak

yanı, bir de düşünsel

davranışımızı

ahlak, yani felsefi,

uydurmamız

(refleksif)

gereken

kurallar

eylem ilkeleri ve değerler temeli üzerinde

eleştirel düşünceler bütünüdür". (Onur, B. 1976: s.3)

Her
bireylere,

ahlak

ilettiği

ülkelere,

söylenebilir.

çağlara

kendi

varlığını

ortaya çıkarsa çıksın,
eder".

bu

ile

ve

olduğuna

rağmen

göreli ve değişebilir

inanır. Ahlak'ın

ahlakın

mutlak

olduğu

olduğunu kabul etmez; böyle

"Heimsoeth'un

ifadesiyle,

şekillendirsin,

kendisini

hayatı şekillendirirse

ergenlik dönemlerinde
ilgili

değişikliklerin

ve göreliliğini

sınıflara, kültürlere

savaş

kural

söylenmesine

yadsımaktadır.

nerede

özellikle

konu

değişirliğini
ve

değiştiği

değişmez

ahlak nerede
mutlak

diye

(Onur, B. 1976: s.4)

Ancak
ergen,

göre

kuralların

Hiçbir ahlak kendi kurallarının

bir durum

kabul

değerlerin,

barış

çeşitli

ahlak değerleri
farkına

etkenlere

varmaktadır.

göre belirler:

göre değiştiğini gözlemlemektedir.

zamanlarına,

toplumsal

insanoğlunun

yaşamının

huzur

sorgulanmaya
Ergen

başlanır.
ahlak

Yaşa, toplumsal

kurallarının

çevreye,

Bunların yanı sıra ahlakın

ve buhran

dönemlerine

Çünki

göre

çağlara
uluslara,

de değiştiği

gözlenmektedir.

Ergenlik,
dönemdir.

"Bireyin

soruşturup,

kendine

(adolescence)".

Genç
yaşantısı

özgü

(Cüceloğlu,

ergenlikle

bilişsel,
yeni

duyuşsal
bir

gelişme

dünya

karşı en ilgili ve duyarlı olduğu
gösterdiği

kurmaya

çalıştığı

ve her şeyi eleştirip,
dönem

ergenliktir

1981: s.360)

birlikte

ben

kavramından

ve sevgi ilişkisi yoluyla başkası ile doğrudan

ile karşılaşmak
koşuludur.

en büyük

tüm görünümlerine

ve ben-merkezlilikten

(egosentri)

sıyrılarak,

ilk

kez

arkadaşlık

grup

ve aşkın bir ilişki içine girer. Başkası

kurtulmak

ahlakın da, ahlaklılığın

da ilk

"Başkasını anlamak başkasıile uzlaşmaktan önce gelir". Başkalarını anlama çabası

ergenı kendini anlaması ve bağımsızlığı için vazgeçilmez bir gereksinimdir. (Onur, B. 1976:
s.8)
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Başkası ile karşılaşmanın
e

bütünleme

Eğitim,

eğitsel

Diyalog

ile

Bu

diyalog,

eğitsel

değer

verdiği,

eğitimin

özellikle

ortamı

yaratmayan

anlayış

Diyalog

iletişimin

diyalog

koşulların karşılıklığı

karşılıklı

da

gerektirir.

düzeyinden,

eğitim,

birbirlerine

gerçekleşir.

iletişimi

iletişim

durumunda

tarafların

Bir

başkası

olduğu her yerde bir iletişim söz konusudur. Kendini

düzeyine

ilkesinden

ahlak eğitiminin,

yükselmek

hareket

saygı duyduğu

eğitim

en yüksek

eder.

bir

tanıma

düzeyidir.
zorundadır.

Diyalog

ancak

ortamı

içinde

iletişim

diyalog üzerine kurulması öngörür.

anlayışı

ahlak

bakımından

hiçbir

şey

başaranı ayacaktır.

2.6.1.Ergen

ve suç,

Suç, toplumsal
"çocuk suçluluğu"
dikkatimizi

kuralı bozma

ya da karşı gelme şeklinde

tanımlanabilir.

konusu birçok ülkede özellikle ileri merkezlerde,

çekmektedir.

İstatistiklere

göre batı dünyasında

önemli

Günümüzde

güncel bir sorun olarak
oranda suç oranın artışı

görülmektedir.

Ülkemizdeki

suçların yaklaşık yarısını 25 yaş altı çocuk ve ergenlerin

ileriki yıllarda suç işleyenlerin
işlemiş olmaları,

büyük bir bölümünün,

sorunun önemini

çocukluk ve ergenlik dönemlerinde

daha da artırmaktadır.

sorunun salt hukuki problem olmaktan çok, psiko-pedagojik
olarak görülür. Gerek Batı da ki gerekse ülkemizdeki
yaşında

işlendiğini

göstermesi,

varlığını

kanıtlamaktadır.

zorlu ergenlik

.

Çocuk suçluluğunu

de suç

incelediğimizde,

ve sosyal bir olay olduğu açık seçik

istatistiklerin

dönemiyle

Bu güne dek yayınlanan

işlemiş olması ve

çocuk suçlarının en çok 14

suç arasında

kaynaklara

dinamik

göre ülkemizde,

bir ilişkinin

en çok işlenen

suç türünün "şahsa karşı" olduğu, bunu "cinsel" suçlarla, "mala karşı" işlenen suç türlerinin
izlediği belirlenmiştir.

Halk, devletçe aydınlatı imalı ve bu tür ahlak ve kültür kalıplarının yanlışlığı ortaya
konmalıdır. Ayrıca, yasal önlemlerle bu çeşit saplantılar etkisiz hale getirilmelidir. (Yavuzer, H.
1981:s.27)
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2.6.2.Ergen

Sapkınlıkları,

Erksizlik: Erkekte cinsel organının sertlik durumuna gelememesi anlamına gelir.
Don Juanizm: Baştan çıkarıcı bir anne ya da baba ya da ünlenmiş bir kişiyle özdeşleşme,
kadınlara yönelik baştan çıkarıcı tutumlar geliştirmesine neden olabilir. Bu davranış biçimi, bir
kadınla gerçek bir ilişkiye geçmek değil tüm kadınlara kendini kabul ettirme ya da erkekliğini
simgeleştirme isteği ya da ergenin iç yapısında .var olan yoğun kaygılarının bir anlatım biçimi
olarak ortaya çıkabilir.
Eşcinsellik: Aynı cinsle cinsel ilişki kurma isteğini simgeler. Çok çeşitli etkenler bütünlüğünün
ürünüdür. Fallik dönemde anne ve babaya yönelik yoğun suçluluk duygularının neden olduğu
durumlarda cinsel isteğin nesnesi aynı cinsten kişilere yönelebilir. Erkeklerde "anne", kızlarda
"baba" imgesi tüm kadınlara ve erkeklere genelleşebilir ve onlara yönelik cinsel eğilim
ketlenebilir ya da engellenebilir duruma gelir. Çeşitli yoksunluklar, karşı cinsle ilişki kurabilme
yönündeki yetersizlikler, ergeni eş cinsel eğilimlere yönlendirebilir. Anne ya da babanın
duygusal olarak dışlanması, karşı cinse ilişkin abartılı bir dışlama nedeni olabilir. Çocukluk ya
da ergenlik döneminde geçirilen çeşitli travmatik yaşantılar olağan cinsel eğilimlerin oluşmasını
engelleyebilir. Hormonal dengesizlikler, ergenliğe geç ya da erken girmeler, özdeşleştirme
yoksunlukları, kromozom anomalileri, eşcinsel eğilimlerin temel nedenlerinden sayılabilir.
Transvestizm: Karşı cinsin giysilerini giyerek cinsel doyumu sağlamayı amaçlayan uygun
olmayan bir cinsel davranım türü olarak benimsenmektedir.
Göstermecilik (Exhibitionism): Cinsel organlarını başkalarına göstermekle ilgili tepkilerinin
denetlenenmemesi yüzünden ortaya çıkan cinsel sapkınlık çeşididir.
Rontgencilik (Voyeurism): Soyunan ya da cinsel ilişkide bulunan insanları gözetleyerek cinsel
doyum sağlama durumudur.

.

Masturbasyon: Evlilik öncesi doğal bir cinsel uyum süreci olarak Kabul edilmesine karşılık
evlilik ilişkilerini ve karşı cinsle olan ilişkileri engellediğinde bir tür cinsel sapıklık olarak
yorumlanmaktadır.
Cinsel soğukluk: Erkeklerde ortaya çıkan "erksizlik" durumunun, kadınlarda görülen biçimidir.
Psiko-dinamiğinde,
duygularıyla,

çocukluk dönemlerinden kalma anne ve baya yönelik yoğun suçluluk

sadist

ve

mazoşist

eğilimlerin

ketlenmesi

sonucunda

ortaya

çıktığı

belirtilmektedir.
Sadistlik ve Mazoşistlik: Cinsel ilişkide karşı cinse yönelik zarar verici saldırgan veya yok
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etmeyi amaçlayan cinsel sapkınlığa
saldırganlığından
cinsel sapkınların

hoşlanarak
yanında

sadistlik, cinsel ilişki sırasında özellikle kadının erkeğin

acı çekmeye yol açan durumlarada

mazoşistlik

adı verilir.

Tüm

Pedophilia; çocuğa yönelik cinsel sapkınlık, Zoofili; hayvanlara

yönelik cinsel sapkınlık ve Nekrofili; Cesetlere yönelik cinsel sapkınlık türlerinden de söz
edilebilir.

Cinsel sapmalar,

önemli

ölçüde çocukluk

ve ergenlik

döneminin

gelişim

kusurlarından, yanlış ve eksik ana-baba tutumu ve modeli uygun olmayan akran guruplarından,
hormonal dengesizliklerden, çocukluk döneminde yaşanabilecek çeşitli travmatik olaylardan ve
bunlara bağlı cinsel eksiklik ve doyumsuzluklardan ileri gelen cinsel gelişim kusurları olarak ele
alınmıştır. (Ataman, A. 2004: s.176-177-178)

2.7.Duygusal Zeka,

Aslında tüm duygular harekete geçmemizi sağlayan dürtülerdir; evrim, yaşamla baş
edebilmemiz için bizi acil plan yapabilecek şekilde programlamıştır.

Duygu (emotion)

sözcüğünün kökü "motere" dir. Latince hareket etmek anlamına gelen fiile "e-" ön eki
getirildiğinde anlam uzaklaşmak olur ki bu, her duygunun bir harekete yönelttiği fikrini
vermektedir. Duyguların harekete dönüştüğünü en açık şekliyle hayvan ve çocukları izlerken
gözlemleyebiliriz. Hareket güdüsünün kökeni olan duyguların belirgin tepkiden arınmış olması
gibi son derece garip bir duruma, hayvanlar aleminde yalnızca "uygar" yetişkinlerde sık sık
rast! ı yoruz.
Kendine has biyolojik izlerinden de belli olduğu üzere, duygusal repertuarımızdaki her
duygunun özgün bir rolü vardır. Beden ve beynin yeni yöntemlerle incelenmesiyle birlikte

.

araştırmacılar, her duygunun bedeni birbirinden farklı tepkilere nasıl hazırladığına ilişkin, sayısı
git gide artan fizyolojik ayrıntılar keşfetmektedirler. Zihnin, duygusal-akılcı dengesinin belirli
bir orantısı vardır; hisler yoğunlaştıkça duygusal zihin devreye girer ve akılcı zihin etkisini
yitirir. Yaşamımızın tehlikede olduğu -ve durup ne yapabileceğini düşünmenin hayatımıza mal
olacağı- durumlarda duygu ve sezgilerimizin anlık tepkilerimize rehberlik etmesi, çağlar boyu
süren bir üstünlük sayılır.
Birbirinden tamamen ayrı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için
etkileşim halindedir. Akılcı zihin, çoğunlukla farkında olduğumuz bir kavrama tarzıdır,
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bilincimize

daha yakındır,

bazende mantıksız

düşüncelidir

ve tartıp yansıtabilir.

Bunun yanı sıra, fevri ve güçlü,

olan bir kavrama sistemi daha vardır; buda duygusal

zihindir. (Goleman,

D.

2004: s.22-23)

2.8.Kişilik

Gelişimiyle

Havighurst'e

(1972)

Önce, karmaşık kavramları,

İlgili Yaklaşımlar,
göre okul çocukları

3 özgül alanda büyüme

sembolizm ve mantıksal

düşünmeyi

girerler. Sonra, "sosyal

gelişim"

özellikleri

kapsayan "bilişsel
ile toplumsal

gösterir.

gelişim"

ile

yetişkinin

iletişim çevresine

olarak ev ve aile

ortamının

dışına çıkarlar, okul ortamına ve yaşıt grubuna girerler. Son olarak da, okul çocukları,

gelişmiş sinir-kas becerileri ve yetenekleri geliştiren oyunlar oynayarak ve spor yaparak fiziksel
yani "psiko-motor"

olarak gelişirler.

birinde kendine göre üsluplarını
araştırmalar,

ergenlerin

göstermektedir.

Çocuklar

büyüdükçe,

ve işleyiş düzeyini

bedenlerinin

yapısı

bireysel olarak, bu alanların

oluşturur.

ve görünüşleri

Ergenlerin

sorunlarına

ile ilgili kaygılar

her

yönelik

taşıdıklarını

Kültür ve modanın etkisi ile ideal olarak kabul edilen vücut yapısının

etkisinde

kalan genç, bir ideal vücut yapısı geliştirebilir.

İdeal olanla kendi görünüşü arasında uyuşmazlık

ortaya

kendi

çıktığında,

geliştirmek
başlarında
fizyolojik

ergenin
fiziksel

bunu

kabul

karşı karşıya
gelişme

gerginliğin

doğru gelişme

hakkında

olumlu

olduğu gelişim görevlerinden

bir "olumsuz

cinsel olgunluğa

dönem"

götüren

cinslik

bir

vücut

birisidir. Ergenlik

Çocukluktan

dönemi olmasına karşın, psikolojik

yaşandığı

hızlanır,

ve

hızı bir hayli yavaşlamıştır.

olarak bir durgunluk

olaylarının,

etmek

ergenliğe

bezlerinin

faaliyeti

döneminin

geçiş dönemi

olarak huysuzluk

olarak nitelenebilir.

imgesini

ve terslik

Bu çağın sonuna
artar. Bu çağda

beklenen gelişim görevleri şunlardır.
-Sosyal

davranışların

gelişmeye

bağh olarak her iki cinsteki yaşıtları ile yeni ve daha olgun

ilişkiler kurmayı başarma.
-Akranlarca önem verilen etkinliklerde beceri kazanma.
-Bedene iyi bakım alışkanlıklarını kazanma ve beden fonksiyonlarına karşı sağlıklı bir tutum
geliştirme.
-Cinsel duygularını gizli tutmayı ve denetlemeyi öğrenme.
-Toplumdaki cinsel kimlik rollerine uygun olarak kadın ya da erkek sosyal rolünü belirleme.
-Kendi değerler sistemi içerisinde "doğru ve yanlış" kavramlarını geliştirme ve kendine özgü bir
değerler sistemi araştırma.
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-Soyut düşünme yeteneğini geliştirme,
-Gelecekteki

genel ilkeleri soyut durumlara uygulayabilme.

yaşamına yönelik düşünme, bir mesleğe yönelip hazırlanmaya

başlama.

-Fiziksel ve sosyal çevreye çeşitli biçimlerde uyum yollarını öğrenme.
-Dil ve yazılı (semioloji)
-Arkadaşlık,

sembolleri

kullanmaya

beceri kazanma.

evlilik, aile kurma gibi sosyal görevler üzerine düşünme ve hazırlanmaya

-Akranlar grubunun standartlarını

15-18 yaşlarındaki

benimseme,

kendi cinsinden olan yaşıtları ile özdeşleşme.

lise çağındaki ergenlerin gelişim görevleri şunlardır;

-Sevme, sevilme, sevgisini başkaları ile paylaşmayı
-Değişen

toplumsal

başlama.

gruplara

dahil olmasını,

öğrenme.

bu gruplardaki

değişik rolleri ve kendi rollerini

öğrenme.
-Kendi

cinsinin

psiko-sosyal,

biyolojik

rolünü

öğrenerek

buna uygun

davranış

ve tavırlar

sergilemek.
-Başkalarına

ve topluma karşı ödevlerini

kavrayacak

bir vicdan duygusu ve ahlak anlayışı ve

değerler sistemi geliştirme.
-Uygun bağımlılık-bağımsızlık
-Fiziksel

ve fizyolojik

koordinasyonu

tarzı geliştirme ve yürütme.

değişmeleri

ve kontrolünü

kabul etme, kendini

uydurabilme,

kas

sağlayabilme.

-Dil, sayılar, şekiller ve benzeri simgelerle
öğrenme ve soyut kavramları

bu değişikliklere

düşünmesini,

bunları etkili bir biçimde kullanmasını

anlama, oluşturma yeteneği geliştirme.

-Fiziksel çevre ve dünyasını keşfedip kontrol etmesini öğrenme.
-Eş seçme, evlenme, aile kurma gibi sosyal rollere hazırlık .

.

-Bir meslek seçmeye ve çalışma hayatına hazırlık.
(Özoğlu, S.Ç. 1997; Havighurst 1972: s.181)
Çocukların yetişmeleri boyunca en çok hangi alanlarda yardıma muhtaç olduklarını
tespit için birçok araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Muhtelif şekilde tasnifi mümkün olan bu
yardım ihtiyacı alanlarını Germane ve germane şöyle gruplandırmaktadır:

1. Verimli ders çalışma ve iş yapma yollarını öğrenmek
2. Başkaları ile iyi insan münasebetleri kurabilmek
3. His ve heyecanlarını olgunlaştırarak iyi bir ruh sağlığına sahip olmak
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4. Kendisine

en uygun mesleği seçmek

5. Kendisine

bir hayat felsefesi kurmak ve uygun dini, ahlaki ve sosyal değerler sistemini

geliştirmek
6. Bir aile üyesi olarak mutlu bir aile münasebeti
7. Estetik, kültür ve güzellik alanlarında

geliştirmek

ve mutlu bir yuva kurabilmek

gerekli hüner ve bilgilere sahip olarak sevimli bir

şahsiyete sahip olmak
8. Uygun dinlenme boş zaman faaliyetlerini
9. Toplum meselelerini

kavramak ve gerekli hoş görüye sahip olmak

1 O. Beden sağlığı ve mukavemetini
Bilhassa

ergenlik

öğrenmek

çağındaki

geliştirmesini
çocuklarla

ve muhafaza etmesini öğrenmek

uğraşanların,

süratle

geldiği ve bu süratli değişmelere

gereği kadar çabuk intibakların

kısa 'hayat devresinde,

psikolojinde,

gerekmektedir.

ergenlik

ergenlerin

sağlanmasını

problem

meydana

İcab ettiren bu

kaynaklarını

iyi bilmesi

Bu devrede çocukların belli başlı problem kaynakları şöyle sıralanabilir.

I .Çocukta vuku bulan bedensel ve fizyolojik
ve utanç kaynağıdır.
arasında bocalayan
saklanmak

değişimlerin

Birdenbire

değişmeler,

uzamış kollar ve bacaklar,

o çağda çocuk için birçok sıkıntı
sivrilmiş burun, incelik ve kalınlık

çatlak bir ses, kabaran göğüs, yüzdeki sivilceler vs. hep çocuk için yeni ve

istenen fakat saklanamayan

için çocukta durgunluk

şeylerdir.

Ölçüsüz ve süratle büyüyen organlar bir süre

ve dolaşıklık yaratır.

2. Artık birer erkek ve kadın olmaya başlayan ergenlerde

karşıt cinse olan alaka onları bir

taraftan karşıt cinsle ilişkiler kurmaya zorlarken bir yandan da bu ilişkilerin nasıl sağlanacağını
bilmemeleri

ve cinsel sorunlardan

yaratmaktadır.

toplumun

koyduğu

kayıt ve tehditler,

Daha sonra, uygun bir hayat arkadaşı seçme işi bu soruna eklenmektedir.

3.Ergenlik

çağında

çocuk,

evden ve otoritelerden

kurtularak

çalışır. Fakat, artık çocuk olmayan ama henüz tam bir yetişkinde
yeter kuvvette
bağımlıdır.

Kendisine

olmakla

Ani

tecrübesizdir.

gençler için sorunlar

beraber, mesela mali imkanlar

kararlara,

şiddetli

Bu bağımsızlık

evde bağımsız

ve

kesin

genç, bedenen

gibi birçok bakımdan

da hala aileye

müheyya

arzusu genci, çeşitli yollarla otoriteye

olacak

kadar

henüz

karşı gelmeye sevk eder.

ister. "Çocuk" olarak hitap edilmeye

tahammülü yoktur. Birçok "evden veya okuldan kaçma" olayları bu devrede olur.
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kazanmaya

sayılmayan

hareketlere

bir şahsiyet olarak bakılmak

bağımsızlığını

4.Ergen, akran ve arkadaş gruplarına

girmeyi bir gruba ait olmayı ve gruplarda kendi benlik

tavramma uygun düşen bir rol almayı ister. Arkadaşlarının
·e öğretmenlerininkinden
beklenen

rolü oynayabilmesi,

ettirecektir.

Arkadaş

grup standartlarına

grubuna

intibakı

onun için ailesi

ve grupta kendisinden

göre birçok sosyal ve bedeni hünerleri

icap

Gruptan dışarı atılmak bir ergen için en büyük ıstıraptır.

5.Çocukluktan
bağımsız

daha önemlidir.

fikir ve hareketleri

yetişkinliğe

bir fert olarak

zorundadır.

Hayran

başlayacaktır.

olduğu

geçerken

çocuk, karşıt cins ve akranları

bir hayat

felsefesi

de geliştirmek,

birçok

büyüklerin

çelişmelerini

ile münasebetler

hayatını

kuran

istikametlendirmek

ve zayıf taraflarını

görmeye

Din ile müsbet bilimler arasında uzlaştırıcı bir düşünme yolu bulmak zorundadır.

(Tan, H. 1975: s.25-26-27)

Gelişim Alanı

Gelişim Görevleri

Freud

Psikoseksüel

Seksüel enerjinin sosyal yönden onaylanan etkinliklerle sarfedilmesi

Erikson

Psikososyal

Piaget

Bilişsel/Zihinsel

Kimlik kazanma, kendini tek bir birey olarak algılama/kabul etme
Formal işlemler, sosyal düşüncelerle ilgilenme, kuramsal durumlar
üzerine düşünme
Ego, saygı ihtyaçları, güven duygusunun gelişimi, Olumlu kendine
saygı, özsaygı,
Mesleki önceliklerin kristalleşmesi, geçici seçimler yapma, uygun
meslekleri belirleme

Maslow İnsan İhtiyaçları
Mesleki
Super
Gelişim(mesleksel)

Sullivan Kişiler Arası İlişkiler
Kendi cinsi ve karşı cinsle doyum verici ilişkiler kurma ve sürdürme
Tablo. Tohmson (Yeşilyaprak, B. 2007: S.56)

2.8.1.Sıgmund Freud'un Topoğrafık ve Psikoseksüel Teorisi,

.

Freud'un öncülüğünü yaptığı psikoseksüel teoriyi anlayabilmek için öncelikle teoride yer
alan id, ego ve süperego kavramlarını bilmek gerekir. Bunlar Freud'un insan kişiliğinde var
olduğunu savunduğu üç öğedir.
İd: Kişiliğin doğuştan var olan, mantıksız, bilinçsiz, hırslı ve bencil öğesidir. Her durumda zevk
almaya çabalar. Beklemeyi bilmez, bebeklerin kişiliği bir anlamda id'dir denebilir.
Ego: Yaşamın 1 .Yılının sonuna doğru bebekler, her zaman her istediklerinin olmamaya
başladığını fark ederler. Bu dönemde çocuk bazen istediği bir şey için beklemek zorundadır
veya haz çabaları engellenebilir. Bu dönemde gerçekler tarafından belirlenen sınırlamalar vardır
ve bu sınırlamalarla baş edebilmek için yeni bir yapı gerekmektedir işte Freud bu yapıya Ego
demektedir. Ego, kişinin diğer insanlar ve kendi dışındaki dünyayla anlaşmasını destekler,
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Freud egonun

bunu

yapabilmek

için id'in

sahip

olduğu

enerjinin bir kısmını kullandığını

varsayar. İd isteklerini her durumda yerine getirme peşindedir, oysa ego istekleri için sabırlı ve
gerçekçi değerler geliştirebilir. (Bayhan, P. S. Artan, İ. 2005: s.195)
Süperego: Freud'a göre kişiliğin 3-4 yaşlarından itibaren gelişmeye başlayan son öğesidir.
Birkaç yıl daha gelişmeye devam eder. Süperego da ego gibi id'in enerjisinden kullanır. Freud'a
göre süperego 2 bölümden oluşur.
I.Vicdan
2.Ego İdeali
Bebekler bir davranışı, yetişkinler fiziksel olarak engellediği veya yasakladığı zaman
durdurabilirler. Bu davranışı yapmama nedeni vicdan değildir. Oysa süperegosu gelişmekte olan
daha büyük çocuklar davranışı engellendiği için değil geliştirdikleri özelliklerden dolayı
yapmazlar. Ego idealinde ise anne babanın ve toplumun değerlerinin oluşturduğu bir hedef söz
konusudur. İd'in çok ön plana çıkmasıyla bencil davranışlar insanı yönetir ve kişi toplum
tarafından red edilebilir, kınanabilir. Süperego çok baskınsa kişi çok kaygı ve suçluluk
hissedebilir. Bu durumda da yaratıcılık engellenebilir.

Freud kişiliğin, yaşamın ilk yıllarında şekillendiğine inanır ve insan vücudunda "libido"
adını verdiği bir enerji olduğunu savunur. Bu bakış açısına göre libido insanların tümünde var
olan, ilkel haliyle kalmış cinsel bir dürtüdür. Freud'a göre çocuklar, kendi biyolojik ve cinsel
istekleriyle

toplumun

beklentileri

arasında

bir çatışma

yaşamakta

ve bunu

çözmeye

çalışmaktadırlar. Bu çatışmaların her birinin vücudun özel bir bölgesi üzerinde olduğunu, her bir
dönemde libidonun bir vücut bölgesinde odaklandığını savunur. Bunlara da psikoseksüel
dönemler adını verir.
Oral Dönem

•.

(0-1 Yaş), Freud'a göre libido enerjisi ilk yılda ağız bölgesinde odaklanır. Bu

dönemdeki bebekler için ağız çok önemlidir. Beslenme çok büyük bir haz kaynağıdır, çünkü
ağzı, dili ve dudakları

uyarır. Ağza alına her nesneden hoşlanılır. Bu dönemde oral

gereksinimleri karşılanmayanların döneme saplanma eğilimi olabileceği savı düşünülür.
Anal Dönem

(1-3 Yaş), Libidinal enerji anal bölgede odaklanmıştır. Çocuk için idrar ve

gaita tutulması ve bırakılması çok önemlidir. Tuvalet eğitimi de gündeme gelmektedir. Gerçekte
bedenin kendi kontrolü altında tutabilme savaşının verildiği bir dönemdir. Zamansız ve baskılı
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'alet eğitimi

çocukta

aşın

ilimlerin kuvvetlenmesine

derecede

yol açabilmektedir.

(3-6 Yaş), Libidinal
· steki ebeveyne bir eğilimleri

teoriye

duyarlar.

Kompleksi

kompleksleriyle

göre bu dönemde

Kız çocuklarındaki

sonra hayranlık

veya

isyancı

pasif

bu dönemde yoksundur.

Bu dönemde çocukların
anne-erkek

çözümlendiğini

kız çocuklar

bu hayranlık
Oidipal

duyulan ebeveynle

eşinin de sevdiği düşünülerek

ve

babaya,

karşıt

çocuk ve kız-baba
kişilik

gelişiminin

erkek çocuklar

ve buna bağlı yaşanan

Kompleks

baş edemeyeceğini

anneye

süreç Elektra

olarak adlandırılır.

bu sefer hem cins ebeveynle

durumda özdeşim olarak adlandırılır.
korkusu

saldırgan

Cinsiyet farklılığından

enerji genital bölgededir.

adını alırken erkek çocuklarda

süreçlerinden

titiz,

belirtir.

Psikoanalitik
ayranlık

inatçı,

vardır. Freud, fallik dönemdeki

Elektra
killendiğini

bağımlı,

Bu kompleks

ve ya hayranlık

benzeme

duyulanı

çabası oluşturulur.

Bir diğer husus bu dönemde erkek çocuklarda

Bu

kastrasyon

denen penisi kaybetme korkusu oluşur. Erkek çocuk babasının annesine duyduğu ilgiyi

ve sevgiyi fark ederek kendisini

cezalandırılacağını

ve bu cezanın penisin kesilmesi

olacağını

düşünür.
Latans Dönem

(6-11 Yaş), Bu döneme gizil dönemde denilmektedir.

bir bölgesi üzerinde yoğunlaşmamıştır.
ilgisi daha çok öğrenme,

Çünkü bu dönemde çocuğun okula başlamasıyla

yeni şeyleri araştırma,

kurmaya yönelir. Kızlar kız arkadaşlarına,
Genital

Dönem

ve fallik çatışmalar
olmasına

veya onlarla

öğretmenler

tekrar

genelde yenilenen

büyüme yaşamaktadırlar.

Çatışmalar

çatışma

yaşamasına

Ödipal kompleksin

Bu hızlı büyümeden

korku duymakta ve bu arada kendilerini
bilgiler

de libidinal

enerjinin

enerjilerini

politik

ilişkiler

yaklaşırlar.

ilk yıllarında

neden olabilir.
nesneleridir.

Film yıldızları,

Bu dönem çocukları

döner;

oral, anal

ergenin karşıt cinsteki yaşlı insanlara

aşık

sporcular,
çok hızlı

dolayı zaman zaman şaşırmakta, zaman zaman da

tanımaya gayret göstermektedirler.

daha belli bir yön almasına

aktivite,

ve yeni insanlarla

vardır. Adolesanın

utanan veya cinsel yönden kafası karışık olan adolesanlar
Libidinal

tanıma

beraber

libidinal enerji, tekrar genital organlara

üreme fonksiyonları

tekrar yaşanabilir.

çevreyi

erkekler ise erkek arkadaşlarına

(11-18 Yaş), Bu dönemde

ancak bu kez genital organların

Libido vücudun belli

spor veya gönüllü

(Bayhan, P. S. Artan, İ. 2005: s.200-201)
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yol açabilir.

Gittikçe artan cinsel
Buna karşılık

çıkış yolu bulmakta
uğraşlar

gibi alanlara

olarak

zorlanabilirler.
aktarabilirler.

2.8.2.Freud'un
Gelişim

Ortaya

Basmağı

ORAL

Çıkan yapı

İD

ANAL
FALLİK

Psikoseksüel Gelişim Basamakları

Yaklaşık

Erojen Bölge

Yaş Aralığı

ve Zevk

En Belirgin
Gerilim Durumu

0-1 YAŞ

Ağız/ Gögüs

Sütten Kesilme

EGO

1-3 YAŞ

Anüs/Dışkı

Tuvalet Eğitimi

SÜPEREGO

3-6 YAŞ

Genital Organlar

Ödipal Çatışma,
Karşıt Cinsteki
Ebeveyn

LATANS

Kişilikte Denge

GENİTAL

Kişiliğin Yen iden

6-11 YAŞ

Hiçbiri

ll-18YAŞ

Genital Organlar

Birleşmesi

Karşıt Cins

Hiçbiri
Topluma Karşı
İçgüdü

Tablo 3.Freud'un psikoseksüel gelişim basamakları.(Bayhan, P. S. Artan, i. 2005:s.201)

Freud'un kişilik gelişimi tanımları, üst-benliğin ortaya çıktığı dönem olan 6 yaş
civarında son bulur. Freud'un kuramına göre yetişkin kişiliklerimizin temel özellikleri bu
dönemlerde son şeklini alır. Oysa Erikson (1950-1963), kişilik gelişimini kişinin gelişimi
boyunca devam ettiğini belirtir. Hepimizin geçtiği 8 aşama vardır ve hepsi de kişilik gelişiminde
yaşamsal önem taşır.

2.8.3.Adler'in Kuramı,
Freud'un ögrencisi Adler, "yaratıcı benlik" kavramını geliştirerek, benliğin yorumlama
yeteneğine sahip, organizmayla anlamlı bir yaşam sağlamaya çalışan bir sistem olduğunu, sürekli
olarak bireye doyum sağlayacak yaşantılar aradığını, bunlar dış dünyada bulunmazsa yaratmaya
çalıştığını ileri sürmüstür.

••

Adler'e göre insan sosyal bir varlıktır; Sosyal dürtüler tarafından güdülenir. Sosyal ilgi
doğuştan vardır, ancak diğer insanlarla ve sosyal kurumlarla olan ilişkiler bireyin yaşadığı toplum
tarafından belirlenir. Adler, kişiliğin özgünlüğüne önem verir, çesitli özellikleri ve değerleri ile her
bireyin tek ve kendine özgü olduğuna inanır. Her bireyin davranışları, diğerlerinden yaşam
biçiminin özellikleri ile ayrılır. Adler kuramına göre kişilik, bireyin kendisine, diğer insanlara ve
topluma karşı geliştirdiği tutumların ürünü olarak gelişir. Kişiliğin merkezi bilinçtir. Birey bilinçli
bir varlıktır. Davranışlarının bilincindedir. (www.aöf.edu.tr)
54

Adler'e göre, her insanın var oluşunda bir eksiklik duygusu vardır. Çocukluk dönemindeki
yetersizliğinden,

çevreye olan bağımlılığından

ötürü, çaresizlik

içindedir.

Yaşamı

boyunca

da

bireyler üzerinde üstünlük kurmak ve gücünü kanıtlamak için çaba gösterir. Kusursuz bir kişi olmak
ister. Sürekli üstün olma peşindedir.

Adler, davranışın

sosyal belirleyicilerinin

durmuştur. Yaratıcı kendilik kavramını, bireylerin yaşantılarını yorumlayan,
sistem olarak açıklamıstır.

Kişiliğin emsalsizliğini

önemsememiş,

önemi üzerinde

anlam kazandıran bir

cinsel içgüdüye daha az önem

vermiş, bilinci, kişiliğin temeli ve esası olarak kabul etmiştir. (www.aöf.edu.tr)

Adler hem bilince ve hem de bilinçaltına önem verir. Ona göre bilinçaltı tüm kapsamı ile ruh
yapısının

bir eseridir.

biçimlendiren

İç dünyanın

etmenleri bilinçaltında

en önemli ve güçlü bir faktörüdür.

İnsanın yaşam planını

aramak gerekir. Bilinç de bilinçaltının yansımasından

başka

bir şey değildir. Bununla birlikte bilinçaltı, bazen bilincin bir karşıt anlamını taşır ve bilince zıt
düşer. Yine Adler'e göre, bir kimseyi sadece bilerek yaptığı işlerle tanıyamayız.

Bir insanı en iyi

tanıtan şeyler bilinçli davranışları değil, bilinçsiz duygularıdır. Belli bir sonuca ulaşmak için bilinç
ve bilinçaltı

çatışma halinde değildirler.

Adler, bilinçaltının,

bireyin anlayamadığı

alan olarak

tanımlar. Aslında bilinç ve bilinçaltı, aynı sonuca, farklı yollardan varmaya çalışırlar. Ancak bir
insan, belli bir amacın ne kadar

az bilincinde ise, o amaca o kadar

az ulaşma olasılığı

içindedir. (Gün, E. 2006: s. I 3)

Adler'e göre insan toplumsal bir varlıktır ve diğer insanlarla ilişki kurarak yaşar. İnsan
temelde kendinden çok topluma yönelik bir yaşam biçimi içindedir. Bu eğilimin ayrıca toplumsal
süreçlerin etkisiyle oluşmadığını,
toplumun,

topluma yönelmenin

insanda doğuştan var olduğunu söyler ve

insanı ancak bu ilişkinin biçimini belirlemede

.

etkilediğini

savunur. Ayrıca Adler'in

görüşleri de Freud ve Jung'un görüşleri gibi biyolojik bir temele dayanmaktadır. Freud ve Jung'un
üzerinde fazla durmadığı "toplumsal belirleyiciler" Adler de büyük önem kazanmış ve onun
psikoloji kuramının temelini oluşturmuştur. Böylelikle psikologlar toplumsal etmenlere yönelmişler
ve Adler sosyal psikolojinin gelişimine yardımcı olmuştur.
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Adler'in kişilik kuramlarına

getirdiği bir başka katkı "yaratıcı benlik" kavramıdır.

Freud'a göre içgüdülere hizmet eden ve gerçekte arabuluculuk yapan fonksiyonlardan oluşan
Ego kavramına karşı Adler benlik kavramını ortaya koymuş ve benliği, karar yeteneğine
sahip ve bireye amaçlı bir yaşam sağlamaya çalışan bir sistem olarak tanımlamıştır. Benlik,
sürekli olarak bireye çözüm yolları sağlayacak yaşantıları arar ve bunları dış dünyada
bulmaya veya yaratmaya çalışır. (Gün, E. 2006: s. 13)

Adler'i Freudcu klasik psikanalizden ayıran bir başka yönü kişiliğin özgünlüğüne
verdiği önemdir. Bu görüş, bilinci önemsemeyen neredeyse yok sayan ya da bilinçdışının
dışarıda kalan ucu olarak tanımlayan psikanalitik kuramın tam karşısındadır. (Gün, E. 2006:
s.14)
Adler'e göre insan yaşamında geçmis yaşantılar önemlidir, fakat asıl önemli olan
geleceğe yönelik beklentiler ve güdülerdir. Bu amaçlar gelecekte oluşacak bir tür kader
olmayıp, insanın yaşadığı anda ve yerde oluşan gereksinimleri amaç ve hedefleridir. Adler'e
göre bilinçli amaçlar psikolojik olayların nedenleridir. Varılmak istenen amaç, gerçekçi olsa
da olmasa da, yani gerçekleşme olanağı bulunmayan bir hayal bile olsa, insanı eyleme
geçiren ve davranışlarını açıklayabilen temel nedendir. Adler ortalama insanın gerçekle
yüzleşmek gerektiğinde bu düşlerin etkilerinden sıyrılabildiklerini, nevrotik kişilerin ise
bunda

başarılı

olamadığına

inanır.

Nevrotik

ve

normal

kişinin

ayrımı

gerçeği

değerlendirmesi alanındadır. (Gün, E. 2006: s.13)

Adler'e göre, benlik yaratıcı bir güçtür. Bütünleşmiş ve bağdaşıklık sağlamış olan
yaratıcı ben, kişiliğin öncüsüdür. Benliği kişiliğin bütün sistemlerini çevresinde toplayan bir
merkez gibi gören Jung (1953), bu sistemleri bir arada tutarak kişiliğin bütünlüğünü koruyan
bir güç oldugunu da vurgulamaktadır. Horney ise, benliğin yetişkinlik dönemlerinde de
gelişimini sürdürdüğünü belirtir ve bireylerde doğustan kendini gerçekleştirme gücü
olduğunu da vurgular. (Gün, E. 2006: s.12)

2.8.4;Jung'un Kuramı,
Önce Freudculuktan

yola çıkan ve sonra ona karşı olan Jung (1875-1961 ),

ruhbilimin çesitli alanlarında kendine özgü yeni kuramlar ileri sürmüştür. Öğretisi,
analitik ruhbilim ya da kompleks ruhbilim okulu adıyla adlanır. Ömegin bilinçdışı
izlenimlerden meydana geldiğini ileri sürdügü, "ortak bilinçsizlik" deyimini ortaya
atmış ve düşler, dinsel coşkular, masallar ve hastalık hezeyanlarında

bu izlenimlerin

meydana çıktığını savunmuştur. Jung, insanın ruhsal kişiliğini, bütün geçmişten soya
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kimle gelen bu ortaklaşa bilinçdışı izlenimlerin

onardığını ileri sürer. Freud'un

insellik içgüdüsü ve Adler'in aşagılık kompleksine
rakterini yaşama

içgüdüsünün

belirlediğini

karşı çıkarak insanın ruhsal

savunur.

Jung'a göre cinsellik de,

duyguları da yükseltme isteği de yaşlara ve koşullara göre değişen, bütün insan yaşamını
lirleyecek güçte olmayan etkenlerdir. Buna karşı yaşama enerjisi, her yaşta ve her
oşulda gücünü sürdürür.

Jung'a göre kişilik birbiriyle etkileşimde bulunan çok sayıda sistemden oluşur.
Bu sistemlerden her birinin tek başına önemli bir fonksiyonunun olmasının yanı sıra,
birlikte birbirleriyle etkileşim halinde iken söz konusu olan bir kişilik yapısı vardır.
Başka bir deyişle kişilik, bu sistemlerden ve bunların etkileşimlerinden

oluşur. Bu

sistemler ego, kişisel bilinçaltı ve onun kompleksleri ve kollektif bilinçaltı ve arketipler,
persona, anima, animus ve gölgedir. Birbirine bağlı olan bu sistemlerin üzerinde içe
dönük ve dışa dönük tutumları, duygu, duyu, seziş ve düşünme fonksiyonları vardır. Son
olarak bütün bunların bileşimi olan bütünleşmiş kişiliği simgeleyen benlik bulunur.
(Gün, E. 2006: s.14)

Jung (1953), benliği kişiliğin bütün sistemlerini etrafında toplayan bir odak
noktası olarak görür. Jung'a

göre benlik, bu sistemleri bir arada tutarak kişiliğin

bütünlüğünü ve dengesini koruyan bir güçtür. Jung; yaşamın ilk yıllarında çocuğun ayrı
bir kimliği

olmadığını

belirterek,

psisesinden

yansımasından

bu dönemde

çocuğun "psisesi"nin

ana-babanın

oluştuğunu ileri sürer. Benliğin belirginleşmesinden

önce

kişiliğin temel elementleri olan arketiplerin iyice gelişip belirginleşmesi gerekir. (Gün,
E. 2006: s.14)

Erikson'un
bebeklikten
ilerlemek

.•

kişilik

gelişimi

tanımı

bir yolu

çağrıştırır.

Bu yol boyunca

yaşlılığa kadar yürürüz; ama 8 ayrı noktada önümüzdeki yol çatallaşır,
için ikisinden birini seçmek zorunda kalırız. Erikson'un

modelinde

bu

çatallanmalar, kişilik gelişiminde ki dönüm noktalarını temsil eder. Erikson bu noktalara
bunalımlar

der. Bu bunalımları nasıl aşacağımız, kişilik gelişimimizin alacağı yönü

belirler ve ileriki bunalımları aşma biçimimizi belirler.
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2.8.5.Erikson'un kuramı,

Erikson, psikanalizin çocuk cinselligi üzerinde çok fazla durdugunu savundu ve
u kavramı hemen göz ardı etmek yerine onu genişletti. Erikson'a göre çocuk bir takım
sikoseksüel dürtüleri tatmin etmeye çalışır, ancak bu dürtüler çok geniş bir bütünün
sadece bir parçasıdır. Oral evre olarak nitelendirdiğimiz dönemde çocuk yiyerek ve
emerek oral tatmin sağlayacaktır. Zamanla dokunma duygusu gelişmekte; görüntüleri,
sesleri ve kokuları algılamaktadır ve orallığı daha pasif ve kabul edici durumda
kalmaktadır. Erikson, cinsellikten başka dürtülerin de oldugunu kabul etmektedir.

Bebek çok yardıma muhtaç ve bağımlı olduğu için, Erikson'un deyimiyle bir
"çekirdek çatışması" veya "normatif' bunalım yaşamaktadır. Eğer gelişimin sağlıklı
yönde ilerlemesi isteniyorsa, çocuk kendine bakanlara güvensizlik değil güven
duymalıdır. Gelişimin her evresinde birey bir psiko-sosyal bunalımla karşılaşır. Her
bunalımın her bunalımda bir olumlu diğeri olumsuz iki çözüm olasılığı vardır. Erikson'a
göre insan hayatı sekiz çekirdeksel çatışmadan oluşmaktadır;

Dönem

Bunalım

Bebeklik

Güvene Karşı Güvensizlik

Küçük çocukluk

Özerkliğe Karşı Utanç ve Kuşku

ilk çocukluk

Girişkenliğe Karşı Suçluluk

Orta çocukluk

Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu
Kimliğe Karşı Rol Karışıklığı

Ergenlik

Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık

Genç yetişkinlik

Üretkenlige Karşı Durgunluk

Orta yetişkinlik

Bütünlüğe Karşı Umutsuzluk

İleri yetiskinlik

Erikson, ergenliğe girişle birlikte ya "kimlikle" ya da "rol karışıklığıyla"
sonuçlanacak bir dizi kararın alınması gerektiği varsayımını geliştirdi. Doğru kararları
alan ergenler, deyimlerini açıkça tanımlanmış bir kimlikle bütünleştirmeye yetenekli
olacaklardır. Doğru kararları alamayanlar ise, ergenlik sona erdikçe ve yetişkinlik
başladıkça geliştirilecek çesitli kimliklerle ve oynanacak rollerle ilgili sorularla
bunalacaklardır. (Gün, E. 2006: s.15)
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Bu dönem 12-18 yaşları kapsar. Ergen bu dönemde kimlik arayışı içindedir. Hızlı
fiziksel ve fizyolojik

değişimiyle baş etmeye çalışırken bir yandan da gelecekteki

eğitimi, kariyeri hakkında yeni kararlar verme durumundadır. Ergenin üstünde akran
gruplarının büyük bir etkisi vardır. Erikson'a göre, ergen bu dönemde başarılı bir şekilde
kimlik kazanma sorununu çözerse, kendine güvenen, kendinden emin bir kişi olarak
yaşamını sürdürür. Bu dönemde "Ben kimim?" sorusu çok önemli hale gelir. Ergen, bu
oruyu cevaplarken,

ana-babasından

kimlik tanımı "tecrübenin
bütünleşme
açıklanabilir.

hissi

ve

çok, akran gruplarından

devamı için bilinçsizce

bireysel

eşitsizliğin

kişisel

Erikson ayrıca kimliği "çocuğun

etkilenir.

Erikson'un

çabalama" ve "grup idealleriyle
olarak

hissedilmesi"

şeklinde

bağımlı olduğu insanlara benzemek

istediği ve çoğu zamanda buna zorlandığı zaman yaptığı özdeşleşmenin bir toplamıdır."
şeklinde açıklamaktadır. (Gün, E. 2006: s.16)

2.8.6.Maslov'un Kuramı,
Goldstein ve Adler'in önemli etkisinde kalan Maslow "Kendini Gerçeklestirme"
kavramını onlardan almıştır. Maslow, birçok yönden davranışçı psikoloji ile hümanistik
psikoloji arasında köprü oluşturmuştur. Maslow onun çağına kadar psikolojinin daha çok
insanların zayıf tarafları üzerinde, bozukluklar üzerinde durduğunu gözlemiştir. İnsanların
güçlü yönlerinin yeterince kavranılmadığını, açıklanmadığını
özellikle

Freud'cu

görüşte savunulduğu

ileri sürmüştür. İnsanın

gibi acıdan kaçan bir mekanizma

içinde

yaşamadığına inanmıştır. Ona göre insan temelde mutluluk arar. Acıdan kaçmak ana motif
değildir. İnsanın daha güçlü, mutlu iyimser ve olumlu yönleri Maslow'un psikolojisinin
konusu olmuştur. (Gün, E. 2006: s.16)

.
Ona göre:
1. İnsanın temel bir yapısı vardır. Bu yapıda, organik ve biyolojik gereksinimler,
eğilimler ve kapasitelerin yanında, ruhsal gereksinimler, kapasiteler ve kültür ve çevre
doğrultusunda veya etkisinde gelişmiş davranış eğilimleri yer alır.
2. Normal, sağlıklı insanlar gizil güçlerini gerçekleştirme yönünde davranırlar.
3. Psikopatoloji

insanın temel, doğal kendini gerçekleştirici

yapısı engellendiğinde

ortaya çıkar. İyi ve doğru olan bu gerçekleşme eğiliminin desteklenmesi, kötü olan ise
ket vurulmasıdır.
4. Psikoterapi bu engelleri, çatışmaları kısaca gelişimi ortadan kaldıran etmenleri ortadan
kaldırmayı amaçlar.
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Maslow insan ihtiyaçlarını basamaklara ayırmıştır. Bu teoriye göre ancak alt
basmaktaki

ihtiyaçlar

karşılandığında

insanlar

bir üst

basamaktaki

ihtiyaçlarını

karşılayarak tatmin olabilirler. Bunlar;

1. Fizyolojik ve temel ihtiyaçlar (açlık, susuzluk, cinsellik, uyku vs.)
2. Güvenlik duygusu ihtiyacı (barınma, korunma vs.)
3. Ait Olma ihtiyacı (aileye, ülkeye vs.)
4. Saygı, Takdir, Tanınma ve ya ~go ihtiyacı (bağımsızlık, itibar, sahip olma vb.)
5. Kendini Gerçekleştirme ihtiyacı (yaratıcılık, özgünlük, kendinin farkında olma.)

Kısaca; Maslow insanı bütüncül holistik bir yaklaşımla ele almış, davranışlarda
temel gereksinimlerin

hiyerarşik

etkileşime

inanmıştır.

Çevre ilişkilerinin

kendini

gerçekleştirme güdüsündeki rolünü kabul etmiş, insan sağlığına yönelik temel doğasına
inanmış, normalliği ideal insan durumu olarak değerlendirmiş,

doruk yaşantılarının

insan yaşamındaki zenginleştirici yönünü incelemiş, çağımızın hem psikoloji hem de
psikiyatri dalında katkıları büyük önemli bir bilim adamıdır. (Gün, E. 2006: s. 18)

2.8.7.C. Rogers'ın Kuramı,
Rogers'ın

kişilik kuramında

tutmaktadır. Rogers'a

benlik ve benlik kavramı çok önemli bir yer

göre benlik ilişkinin algılamalarını belirleme şeklidir. Benlik,

fenomenal

alanın bilinçli bölümüdür.

İnsanın algılamalarının

zemınını

oluşturmaktadır.

insanın

(Karahan.T.F.Sardoğan.

Benlik,

algısal

tümü, algısal alanın

alanının

bir

bölümüdür.

M.E. 1994: s. 79-84)

.
Bu kurama göre birey gerçek dünyayı değil, algıladığı dünyayı, fenomenal
dünyasını bilmektedir. Çevresinde bulunan uyarıcıları nasıl algılarsa, ona göre tepkide
bulunmaktadır. Yeni doğan bir bebek kendisinin ayrı bir varlık olarak "ben" olarak
farkında değildir. Dolayısıyla yaşamın başlangıcında benlik mevcut değildir. Sadece
farklılaşmamış bir algısal alan mevcuttur. Ancak kendini gerçekleştirme güdüsünün bir
bölümü olan, farklılaşma yönelimi ile çocuk, kendini dünyadaki diğer varlıklardan
ayırmaya

başlar.

farklılaşması

Algısal

Rogers' a

(Karahan.T.F.Sardoğan.

alanın,

bireyin

parçası

göre

benlik

kavramının

M.E.1994: s. 79-84)
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olanlar

ve olmayanlar
oluşumunda

olarak

önemlidir.

Rogers' a göre

benlik

kavramı,

daha

çok

başkalarının

birey hakkındaki

görüşlerini yansıtmaktadır. Bireyin doğrudan doğruya edindiği basit ve öznel yaşantılar
birleşerek benlik algısını oluşturmakta;
hakkındaki

yargılarıyla

birleşerek

bireyin benlik algıları, başkalarının kendisi
benlik

kavramını

meydana

getirmektedir.

(Karahan. T .F. Sardoğan. M.E.1994: s. 79-84)

Bu kurama göre bireyler, diğer insanların
değerlendirmelerine
olurlar.

göre hareket etmeye başladıklarında

Bu şartlara

göre yaşamazlarsa

görmezler. (Karahan.T.F.Sardoğan.

Rogers'ın

özdeşlesmiş

kişilik

kendilerini

ya da içten gelen

değer şartlarını öğrenmiş

olumlu

olarak görmeye

layık

M.E.1994: s. 79-84)

konusundaki

çalışmalarının

temel

amacı, insanın nasıl

değişikliğe uğradığını anlamaya çalışmak olmuştur. Rogers, Freud, Adler ve Erikson
gibi kişilik gelişimine fazla önem vermemiştir. Ayrıca benlik kavramının gelişimini
dönemlere ayırmaya gerek görmemiştir. Onun yerine Rogers, özellikle bebeklik ve
çocukluk dönemlerinde, bireylerin başkaları tarafından değerlendirme biçiminin olumlu
ya da olumsuz bir benlik gelişimine nasıl etki gösterdiği konusu ile ilgilenmiştir.
(Karahan.T.F.Sardoğan.

M.E.1994: s. 79-84)

Rogers' a göre, bireyin yaşantılarının bazıları benlikle ilgili olarak algılanır ve
simgeleştirilir.

Bazılarına

önem

verilmez.

Çünkü

bunlar

benlikle

ilişkili

olarak

algılanmaz. Benlik yapısıyla uyuşmazlık içinde olan bazı yaşantılar inkar edilir ve ya
çarpıtılarak simgeleştirilir. İnsan, bilincinde bir takım olayları çarpıttığında ya da kabul
etmediğinde

yaşantıları

ile kendi, kişilik kavramının sembolize ettiği şey arasında

uyuşmazlık doğar. Psikolojik uyumsuzluğun kaynağı, bu yaşantı ile kişilik arasındaki
uyuşmazlıktır. Rogers anksiyeteyi, nedeni bilinmeyen algısal bir tedirginlik ve gerilim
durumu olarak açıklamıştır. (Karahan.T.F.Sardoğan. M.E.1994: s. 79-84)

Freud'un, kişiliğe katkıda bulunan birincil etmenlerin, geçmiş yaşantılar
olduğu görüşüne Rogers katılmamaktadır. Rogers'a göre davranış; geçmişte olan bir şey
tarafından belirlenemez. Bireyin o anda çevresini nasıl algıladığı ve çevre ile ne tür bir
ilişkide olduğu önemlidir. "Şimdiki davranışı etkileyen geçmiş yaşantılar değil,
geçmiş yaşantıların şimdiki yorumudur". Rogers, geçmiş yaşantıların etki yarattığını
kabul etmektedir fakat günlük davranışların şimdiki algılamalardan ve yorumlardan
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etkilendiğini

savunur.

Sonuç

olarak

Rogers

kişiliğin

incelenmesi gerektigini belirtir. (Karahan.T.F.Sardoğan.

bugün

ve gelecek

içinde

M.E.1994: s. 79-84)

Rogers'ın kuramında tehdit, benlik yapısıyla uyuşmayan yaşantının algılandığı
anda yaşanan bir duygudur.

İnsan daima kendini bir bütün olarak görmek ister.

Kendimizi tamamlanmış bir yapıda görmek yerine, sürekli olarak dışardan bozulabilecek
bir süreç olarak görmek üzücüdür.

Özellikle bu uyarıcılar kimliğimiz

ile çatışır.

Rogers'ın kuramına göre benlik hiçbir zaman tamamlanmaz sürekli değişir. Organizma
ve benlik kendini gerçekleştirmeye, büyümeye, genişletmeye, zenginleşmeye yöneliktir.
Kendini gerçekleştirme yönelimi, bireyin tutarsızlık hissini arada sırada hissetmesi ile de
gerçekleşir. Böyle durumlarda birey bir bütün olma ihtiyacını hisseder.

2.8.8.Kohlberg ve Ahlaksal Gelişim Kuramı,
Kohlberg ahlaksal düşüncenin gelişmesini Piaget'in kuramına göre şekillendirmiş
ve bu gelişimi gösteren 7 aşama belirlemiştir.

Kohlberg'e göre bu gelişim aşamaları

evrenseldir ve her aşama kendinden bir önceki aşama gerçekleştikten

sonra kendini

gösterir. Fakat bireyin sosyal ve kültürel yapısına göre her aşama gerçekleşmeyebilir

ya

da aşamalar arasında farklılıklar olabilir. (Cüceloğlu, D. 1991: s.227-288)
Gelenek

Öncesi Düzey, Bu düzey Piaget'nin

"dışsal kurallara bağlılık" döneminin

özelliklerini yansıtır. Çocuğun,iyi kötü, doğru yanlış konusundaki yargıları, kendisinin
yakınında

bulunan ve fiziksel üstünlüğe

kaynaklarına

sahip, genellikle anne baba gibi otorite

dayanır. Bu aşamada, doğru ya da yanlış olanı yargılarken

çocuğun

kullandığı ölçütler, içsel olmaktan çok dışsaldır.Özellikle, çocuğun eylemlerinin doğru

.

ya da yanlış oluşunu belirleyen, bu eylemlerin sonuçlarıdır. Bu düzeydeki çocuklar,
insan yaşamının değerini, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç olarak görürler
ve kendi ihtiyaçlarını ön planda tutarak, bu ihtiyaçlarını tatmine yönelirler. (Küçükalp,
E.2004: s.20)
Aşama 1: Ceza ve itaat Eğilimi, Bu evredeki çocuklar sadece otoriteye uyar ve
cezalandırılmaktan kaçınırlar. Genel olarak olayların dış görünüşüne ve sonuçlarına
bakarak karar verirler. Olayın gerisindeki neden önemli değildir. Davranışın fiziksel
sonuçları, o davranışın iyi ya da kötü olduğunu belirler. Çocuklar bu evrede, kendilerini
henüz bir toplumun üyesi olarak algılamazlar ve ahlakı, kendilerinin dışında bir olgu
olarak görürler. (Gander, Mary, Gardiner Harry, 1995, Karakavak, Ç. G., 2007: s.22)
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Kohlberg'e

göre bu evrede otorite, fizyolojik bakımdan güçlü görülmekte ve

dolayısıyla bu erişilmez gücün oluşturduğu sabit ve durağan kurallar dizisine, sorgusuz
sualsiz zorunlu bir itaat görülmektedir. (Karaca, F., 2007: s.90-92. Karakavak, Ç,G.,
2006: s.22 Kohlberg, L., 1980: s.91)

Aşama 2: Araçsal İlişkiler Eğilimi, Çocukların kendi ihtiyaç ve isteklerinin
karşılanması bu evrede önem arz eder. Bu aşamada belirgin düşünce "eşitlik" olduğu
için, "iyilik ya da kötülüklerin karşılıklı eşit paylaşımı" ahlak anlayışının temelini
oluşturmaktadır. Çocuklar bu dönemde diğer insanlarında ilgilerinin farkına varırlar.
Ancak, ahlaki yargıda bulunacakları zaman, başkalarının ihtiyaçlarını somut bir şekilde
dikkate almakla birlikte, hala ilk planda kendilerinin ihtiyaçları ile ilgilidirler.

Bu evrede çocuk, otoritenin de hata yapabileceğini somut olarak kavramaya
başlar. Böylece, otoritenin daha önce düşündüğü gibi güçlü olmadığını anlamaya
başladığında, topluma karşı yeni bir bakış açısı kazanır ve yavaş yavaş kendini diğer
insanların yerine koyar. Pek çok kişinin kendine özgü çıkarların peşinde olduğunu ve bu
farklı çıkarların çelişki yarattığını, bu nedenle de doğrunun ve adaletin göreceli
olduğunu fark etmeye başlar. Ancak, bu evrede düşünce hala somut seviyededir.
( Karaca, F., 2007: s.90-92. Karakavak, Ç,G., 2006: s.22. Küçükalp, 2004)
Geleneksel Düzey, Bu düzeydeki birey, gelenek öncesi düzeyin egoist bakış açısından,
grup değerlerini ve kurallarını, bilişsel açıdan tanıma düzeyine geçiş yapar. Birey, kişiler
arası iyi ilişkiler kurma eğilimine yönelir. Geleneksel düzeydeki kişiler için; aile, grup
ve diğer insanların beklentileri her şeyden önemlidir. Bu beklentiler yakın ve açık
sonuçları düşünülmeksizin kabul edilir. Sosyal düzeni destekleme ve sadakat önemlidir.
Kendi ihtiyaçları bazen grubunkilele göre ikinci planda kalır. Geleneksel düzeyde diğer
insanlar tarafından kabul edilen, benimsenen ve takdir edilen davranışlar doğrudur. Bu
düzeydeki birey, ailesinin, grubunun ya da milletinin beklentilerini kendi doğruları
olarak kabul eder. Birey, yalnızca toplumun veya otoritenin kurallarına, beklentilerine,
geleneklerine uymakla kalmaz aynı zamanda bu düzeydeki kuralları destekler, haklı
görür ve kurallara sadakat gösterir. Bu noktada yalnız toplumsal düzene uymak değil, bu
düzeni korumak, desteklemek ve bu düzenin kurum ve gruplarıyla özdeşleşmek de önem
kazanır.

Geleneksel düzeye geçişte en önemli bilişsel farklılık, rol alma ya da empati
kurma becerisinin oluşup gelişmesidir. Birey kendisini, düşünce düzeyinde bir
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başkasının yerine koyar ve olaylara onun bakış açısı ile bakar. Bu düzeydeki kişiler, aile
üyelerinin şefkati ve empatisi sayesinde, insan yaşamının değerini anlarlar. Başkaları
tarafından

sevilmemekten

ve onaylanmamaktan

kaçarlar. Birey bu düzeyde,

diğer

insanların da benzer istek ve duygulara sahip olabileceklerini düşünür ve bazı sosyal
sistemlerin gerekliliğine inanır. (Karakavak, 2006; s.22. Kohlberg, 1980: s.91)

Aşama 3: Kişiler Arası Uyum Eğilimi, Geleneksel düzey içinde yer alan üçüncü
aşamada, akran gruplarıyla işbirliği gözlenir. İyi davranış, başkalarına yardım etmek ya
da onları mutlu etmektir. Başkaları tarafından onay görmek, iyi çocuk olmak önemlidir.
Benmerkezciliğin azalması ve somut işlemler dönemine girilmesiyle, olaylara başkaları
açısından bakabilme özelliği kazanılır. Ahlaki yargılarda başkalarının hissettikleri de
dikkate alınır. Ancak yapılan davranışlar sadece ceza almamak için değil, aynı zamanda
başkalarını mutlu etmek için yapılmaya çalışılır. İyi olmak; başkaları ve onların
duyguları ile ilgilenmek, karşılıklı ilişkileri sürdürmek, sadık ve güvenilir olmak,
minnettarlığı sürdürmek, beklentiler ve kurallar doğrultusunda davranmaktır. İyi
olmanın yanında, diğer insanlarla olumlu ilişkileri destekleyen kuralların ve otoritenin
devamlılığını sağlamak da önemli görülür. Davranışlar, ilk defa niyete göre
değerlendirilmeye başlanır. İkinci evredeki "mutlak eşitlik", yerini "adalet" anlayışına
bırakır ve dolayısıyla üçüncü evredeki bir birey, hem kendi gözünde, hem de
başkalarının gözünde iyi bir insan olma ihtiyacı hisseder. Böylece kendini başkalarının
yerine koyarak başkalarına iyi davranmaya çalışır ve kendisine iyi davranılmasını
bekler. (Karakavak, ç.G.2006: s.90-92)
Aşama 4: Kanun ve Düzen Eğilimi, Bu evrede ahlak; paylaşılan standartları, hakları ve
sorumlulukları benimseme ve yerine getirme olarak tanımlanır. Birey için doğru

.

davranma, toplumsal düzeni koruma ve toplumun ve grubun refahı doğrultusunda
davranmaktır. Bu evrede kanunların korunması, bağlı olunan kurum, grup veya topluma
katkıda bulunmak ve başkalarının beklentilerine saygı duymak gerekli görülür. Kişiler
arası ilişkiler, sosyal yapı içindeki yerine göre belirlenir. Kural ve otoriteye itaat yerine,
kural ve otoriteyi sürdürmek esastır. Bu dönemde doğru davranış, otoriteye ve sosyal
düzene uygun olarak kişinin görevini yerine getirmesi olarak düşünülür. Artık, akran
gruplarının kurallarının yerini, toplumun kuralları ve kanunları almıştır. Kanunlar
sorgulanmaksızın izlenir. Kanunlara uymayanlar asla onaylanmaz. Bu evrede, gruba
bağlılık, kişisel ilişkiler ve iyi niyet tek başına yeterli değildir. Birey, yasaların,
toplumun iyiliği için var olduğunu bilir ve kendi huzuru için yasalara katı bir biçimde
bağlanır. Her yasanın, istisna göstermeksizin herkese aynı şekilde uygulanmasının
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şitlik ilkesinin temelini oluşturduğu kabul edilir. (Karaca, F., 2007: s.90-92. Karakavak,
Ç,G., 2006: s.22 Kohlberg,1980: s.91)

Gelenek Sonrası Düzey, Bu düzeyde insan yaşamı, kutsal ve evrensel bir doğru olarak
algılanır ve insan haklarının gözetildiği evrensel değerler benimsenir. Ahlaki otonomiyi
geliştirmiş olan birey, toplumun kurallarını anlar ve kabul eder. Böylece kuralların
oluşturduğu genel ilkeler birey tarafından yapılandırılabilir, kavranabilir ve gerektiğinde
ilkelere bağlı olarak kuralları değiştirmeye çaba harcanarak daha iyi bir toplum
oluşturulabilecek ilke ve değerlerle ilgilenilmeye başlanır. (Karakavak, 2006; s.22
Kohlberg, 1980: s.91)
Aşama 5: Sosyal Sözleşme Eğilimi, Bu aşamada kanunların kullanımı ve bireysel
haklar, eleştirici bir şekilde incelenir. Toplumun kanunları ve değerlerinin göreli ve
topluma özgü olduğu kabul edilmektedir. Bu evredeki birey için doğru olan davranış,
insanların farklı düşünce ve değerlere sahip olduğunu bilme, bu göreceli değerleri,
çoğunluğun görüşüne ters düşse bile korumaktır. Bununla birlikte, bu temel haklara
herhangi bir müdahale olduğu takdirde, demokratik süreçleri işleterek hakların tekrar
kazanılmasını sağlamak önemlidir. 5. evredeki bireyin, toplumun üstünde bir bakış açısı
vardır. Kanunlar, sosyal düzeni korumak, temel yaşama ve özgürlük haklarını güvence
altına almak için gerekli görülür. Kanunlara, çoğunluğun haklarını koruyacağı ve
herkesin refahı için uyulur. Eğer kişinin ihtiyaçları ile toplumsal kanunlar arasında bir
çatışma ortaya çıkarsa, adaletli olmayan yasalara boyun eğme yerine, bunları
değiştirmeye çalışma doğru kabul edilir. Yasaların çoğunluğunun, insan haklarını
korumak için yapıldıklarını kabul etmekle birlikte, işlevsiz ya da yetersiz olan ve insan
haklarını korumakta aciz olan yasaların değiştirilebileceğine inanılır. (Karaca, F., 2007:
s.90-92. Karakavak, Ç,G., 2006: s.22)
Aşama 6: Evrensel Ahlak Gelişimi, Altıncı evrede, "tersine çevrilebilirlik" ve
"evrenselleştirilebilirlik"

felsefi kavramları

öncelikli olarak yer

alır. Tersine

çevrilebilirlik kavramı, hak ve görevlerin yer değiştirmesine dayanan mantıksal bir
anlayışın simgesidir. Bir kimsenin hakkı, diğer bir kimsenin görevini belirler. Bir
kimsenin görevi de, bir diğerinin haklarıyla ilişkilidir. Çelişkili durumlarda, bu görünüm
tersine çevrilebilir; yani empati yoluyla adil ve dengeli çözümler bulunabilir.
Evrenselleştirilebilirlik kavramında ise, tersine çevrilme yoluyla verilen adil ve dengeli
kararın,

herkesçe

paylaşılan

ve

benimsenen

belirtilmektedir.
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adalet

anlayışını

simgelediği

Bu ileri evrede "doğru ve yanlış", sosyal düzenin yasa ve kurallarıyla

değil,

kişinin kendi vicdanıyla ve kendi geliştirdiği ahlak ilkeleriyle tanımlanır. Bu ilkeler,
somut ahlak kuralları olmayıp, genel soyut ilkelerdir. Bu ilkeler, evrensel

adalet

ilkelerini, insan haklarının eşitliğini ve bireysel bir kişi olarak insanın onuruna duyulan
saygıyı içermektedir.

Beşinci evredeki birey sosyal çıkarlarını düşünürken, altıncı evredeki bireyin
düşüncesinde, mantıki bir kavrayış, evrensellik ve tutarlılık vardır. Altıncı evredeki
birey, insanların sonlu varlıklar olduğunu ve onlara, bu gerçek bağlamında davranılması
gerektiğini düşünür. Hayatın değeri, her türlü kişiler arası ilişkiden öte görülür. Bu
evredeki bireylerin sahip olduğu ahlakı inançlar, çoğu zaman toplumdaki

çoğunluk

tarafından kabul edilen sosyal düzenle çatışma halindedir. (Karaca, F., 2007: s.90-92.
Karakavak, Ç, G., 2006: s.22)

Kohlberg'in

bahsedilen

bu ahlaki gelişim evreleri bazı niteliksel

özellikler

gösterdiğini söylemek mümkündür. Gelişim evreleri adım adım birbirini izlemektedir.
Örneğin, ikinci evrenin bencil bireyi dördüncü evreye atlayamamaktadır.

Birey, yavaş

yavaş ikinci evrenin egolarından kurtularak, üçüncü evrede aile ve akran gibi küçük
gruplara yönelmekte daha sonra dördüncü evrede geniş gruplara yönelmektedir.

Yetişkinlerin

çoğunluğu muhtemelen

dördüncü evrede bulunmaktadır,

ancak

bazılarının beşinci ve altıncı evreye doğru gelişmeleri de söz konusudur. Bireyin ahlaki
yargısı, ara sıra bir üst ya da alt evreye yoğunlaşmakla birlikte, baskın olarak bir evrede
yoğunlaşmaktadır.

Birey,

baskın" olduğu

evre düşüncesinden

bir üst düşünceye

yöneltilebilir, ancak bir alt evreye yöneltilemez. Örneğin, ikinci evrenin bencil bireyi
cezalandırma korkusunun temel olduğu bir alt evreye yöneltilemez; ancak aile, akranlar
gibi gruplara bağlılığa yöneltilebilir. Empati, moral gelişim için gerekli olmakla birlikte,
yeterli bir koşul oluşturmamaktadır.

Bireyin, toplumun ne olduğunu

anlaması ve

karşılıklı saygıya dayanan doğru ya da yanlış davranışları yargılaması empati yoluyla
olmaktadır. (Karaca, F., 2007: s.90-92. Karakavak, Ç,G., 2006: s.22)
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2.9.Ergenlik Kuramları,
Psikologlar, antropologlar, fizyologlar, ana-babalar ve hatta ergenlerin kendileri
ergenliği

tanımlamayı

psikolojisinin

çok uzun zamandan beri denemektedirler.

Modern ergenlik

babası olan Stanley Hall ergenliği "fırtına ve stres"

zamanı olarak

tanımlamıştır. (Gander, M. J. Gardiner,H.W. 2004: s.437-495)

Stanley Hall, ergenlik dönemiyle ilgili bilimsel çalışmaların babası olarak tanınır.
Darwin'den etkilenmiştir. Tüm gelişimin genetikten temelini alan fizyolojik etkenlerden
kaynaklandığını ileri sürer. Çevresel etkenlerin, özellikle ergenlik döneminde önemli
olduğunu düşünür. Yani en azından ergenlik döneminde genetik, biyolojik ve çevresel
etkenlerin bir arada olduğunu kabul eder. Gelişimi 4 bölüme ayırır. Bebeklik, çocukluk,
gençlik ve ergenlik ikilemler ve sık duygu-durum oynamaları ile karakterize olan ve
fırtına ve stres dönemi olarak tanımladığı ergenlik dönemini 12- 24 yaşları arasında
kabul eder. (Kuruoğlu. A. Ç. www.med.gazi.edu.tr)
Hall'a göre çocukluğun çeşitli evreleri, insan evriminin çeşitli dönemlerine denk
düşer. Hall, ergenliğin insan evriminde kritik bir evrenin tekrarını temsil ettiğine
inandığı için, ergenliğin insanlığın yaşam döngüsünde çok önemli bir dönem olduğu
sonucuna varmıştır. Çocuklardan bu dönemde daha esnek ve duyarlı olmalarının
beklendiğini ileri sürmüştür. (Kuruoğlu, A. Ç. www.med.gazi.edu.tr)

Freud'a göre ergenlik, bu dönemin çok hızlı ve çabuk fizyolojik değişiklikleri
yüzünden sorunları aşırı yoğun olduğu bir devredir. Örtülü evrede uyku döneminde olan
cinsel ve saldırgan dürtüler, artık ,.egoyu ve onun savunmalarını yenebilecek düzeyde
güçlenmişlerdir. (Yiğit, H. 2001: s.32)
Psikanalizciler ergenliğin çocukluktan daha az önemli olduğuna inanmışlardır.
Cinselliği yaşamın en önemli güdüsü olarak kabul eden Freud'a göre; çocuklukta
cinselliğin, ana-babaya yönelen cinsel isteklerin, cezalandırılma korkusunun ve
çatışmasının yarattığı bastırılan ve bilinçten uzaklaştırılan "oedipal" çatışmaların
ardından örtülü dönem belirir. Örtülü dönem 5-6 ile 12 yaşları arasında yer alır. Bu
dönemin göreli sessizliği ve barışı, ergenliğe ulaşmakla birlikte birden sarsılır ve yeni
yetmeler ergenliğe erken çocukluğun birden patlama tehdidiyle cinsel çatışmalarıyla
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girerler. Erişkinliğe eşlik eden fizyolojik gelişmeler ergenlerin kendi cinselliklerine karşı
yükselttikleri savunmaları zorlar ve bir fırtına ve stres yaratır. (Yiğit, H. 2001: s.3 7)

Sullivan, psikanalitik

görüşün cinselliğin

hayattaki en önemli dürtü olduğu

yolundaki iddiasını değiştirmiştir. Sullivan, kişilerarası ihtiyaçların tatmininin çok daha
önemli olduğu varsayımını pek çok hasta ile ilgili olarak yaptığı çalışmalar sonucunda
ortaya atmıştır.

Sullivan'a

göre insanın

en önemli ihtiyacı güvenlikte

olduğunu

hissetmesidir. (Kuruoğlu. A. Ç. www.med.gazi.edu.tr)

Ergenlik bedensel, bilişsel, toplumsal olgunlaşma dönemidir. Bir insan bu günün
ve geleceğin sorunlarıyla başarılı bir şekilde uğraşacaksa, bebeklikten, ilk çocukluktan
ergenliğe,

ergenlikten

ileri yetişkinliğe

gerekir. Bir ergenin başarması

doğru özel davranış türlerinin

kazanılması

gereken yaşam görevleri Havinghurts'a göre şöyle

listelenmiştir. (Gander.M.J. Gardiner. H.W. 2004: s.437-495)

1. Bedensel özelliklerini kabul etmek ve bedenini etkili bir biçimde kullanmak.
2. Eril ya da dişil toplumsal rolü gerçekleştirmek.
3. Her iki cinsten yaşıtlarla olgun ilişkiler kurmak.
4. Ana-baba ve diğer yetişkinlerden duygusal bağımsızlığı gerçekleştirmek.
5. Ekonomik bir mesleğe hazırlanmak.
6. Toplumsal bakımdan sorumlu bir davranışı istemek ve gerçekleştirmek.
7. Davranışın rehberi olarak bir dizi değer ve bir ahlak sistemi kazanmak, bir ideoloji
geliştirmek.

2.10.Ergenlik Dönemi Ruhsal Özellikleri ve Benlik Kavramı Gelişimi,
Ergenler bir yandan bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken, öte yandan
önemli gelişimsel görevlerden biri olan kimliğini şekillendirmeye yani, kendini bireysel
olarak tanımlamaya çabalarlar. Gerçi, kimlik şekillenmesi yaşam boyu sürmesine karşın
en dikkat çeken yapılanma ergenlik döneminde gerçekleşmektedir. (Türkbay, T. Özcan,
C. Doruk, A. Sekmen. K. 2005: s. 69-74)
Ergenin duygusal dünyasında bazı çelişkiler dikkat çeker. Yalnızlıktan duyulan
hazzın yanı sıra, bir gruba katılma özlemi, yetişkini hor görme ama ona dayanma, endişe
ve umutsuzluğa karşın geleceğe coşkuyla yöneliş, bu evrenin belirgin çelişkili duyguları
arasında

sayılabilir. Ergenin duygusal tepkilerini
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etkileyen başlıca faktörler sağlık

durumu, zeka düzeyi, cinsiyet, okul başarısı ve sosyal kabul düzeyidir. Özellikle sağlık
koşuluyla duygusal tepkiler arasında önemli bir ilişki vardır. Kötü sağlık koşulları
bünyeyi aşırı duygusal kılabilir. Bu dönemde duygular ergenin tüm yaşamında etkili
olurlar. Küçük bir kırıklık ergenin yakın çevresindeki ilişkilerini doğrudan etkiler.

Duyguların şiddetlenmesi sonucu, gerginliğin doğurdugu belirli alışkanlıklar
görülür. Bu alışkanlıklardan en yaygın olanı, iyi uyum sağlayamayanlarda görülen tırnak
yeme alışkanlığıdır.
başladıkça,

tırnak

Gerginlik
yemede

azaldıkça

de belirgin

ve genç dış görünüşüne
bir azalma

görülür.

önem vermeye

Ergen,

karamsarlık,

huzursuzluk ve iç sıkıntısı gibi hoşa gitmeyen duygulardan bunalır. Kendisine güven
verecek ve bu duyguların bu çağa has, geçici olduğunu anlatacak bir ana-babaya ihtiyacı
vardır. Anlaşılmamak
genem

söylediklerini

bu yaş gencinin en belirgin sorunlarındandır.
eleştirmeden,

küçümsemeden,

yargılamadan

böylelikle kendisini anlatmasına izin vermesi genci rahatlatacaktır.

Anne-babanın
dinlemesi

ve

(Kulaksızoğlu, A.

2005: s.145)

Bireyin

özsaygısının

düşük

olmasının

nedenleri

araştırılarak

yapılacak

müdahalelerde, özellikle kendisi için başarı ya da yetkinlik hissetmeye değer gördüğü ve
önemli bulduğu alanlar tespit edilir. Böylece bu alanlarda kendini güçlendirebilmesi için
desteklenmesi

sağlanabilir.

Duygusal destek ve diğerlerinden

alacağı kabul sadece

sosyal ilişkilerinde değil özsaygısının gelişiminde de güçlü bir etki yaratır. Çocukluk
yıllarında aile bireylerinden ya da öğretmenlerinden

göreceği destek ve kabul önemli

iken ergenlikle beraber yaşıtlarından göreceği destek ve kabul daha fazla önem taşımaya
başlar. Başarı da özsaygıyı etkiler çünkü bireyde kendi kendine yetebilme duygusunun
gelişmesine olanak tanır. Ayrıca özsaygı, çocuğun bir problemle karşılaştığı ve kaçmak
yerine baş etmek için çabaladığı durumlarda da olumlu olarak etkilenir. Bu sayede,
kendisini adil bir biçimde değerlendirmeye

başlar ve bu değerlendirme

kendinden

kaynaklanan bir öz kabul yaşamasını sağlar, öz kabul de özsaygıyı destekler. Ancak
diğer taraftan

etkin olmayan

öz değerlendirmeler

inkar, kaçma

gibi bir takım

mekanizmaları geliştirebilir. Bu da olumsuz bir benlik algılayışına ya da gerçeğin doğru
değerlendirilemeyisine

neden olur.

Ergenlik döneminde

kendilik bütünleşmesi

ve benlik saygısını düzenleye

sistemler ayrı bir önem kazanır. Özellikle cinsel ve bilişsel alandaki olgunlaşm

69

sonucunda ergenin "ben-merkezciliği (egosentri)" artar. Beden ve zihin ile aşırı uğraşı
ve bunların işleyişi ergenin aşağılık ve güçsüzlük hisleri ile mükemmellik ve büyüklük
hisleri arasında gidip gelmesine neden olur. Gelişimsel olarak artmış bir kırılganlığın
olduğu bu dönemde ergenin onaylanma ve önem verilme ihtiyacı da artar. Bununla
birlikte

ergenin kısmen kararsız

olan doğası, uygun çevreye karşın bu kabulün

oluşmasını zorlaştırır yani çevresinin eşduyumsal başarısızlıklarının olma ihtimali artar.
Bütüncül bir kendilik ve güvenilir bir düzenleyici

sistemi olmadan ergenliğe

giren

gençler için bu daha da güç olacaktır. Bu durumda kendilik bütünleşmesinde yardımcı
olacak cevaplılıkta ve ergene önemli olduğunu hissettiren bir gruba dahil olma ihtiyacı
özel bir önem kazanır. Grup, ergene ailenin sağlamakta çoğunlukla başarısız olduğu, ait
olma hissi, onaylanma ve kabul görme hissini sağlar. (Ornstein.A.www.ıcgoru.com.tr)

Gelişme döneminde arıne-baba tarafından

bazen çocuk, bazen yetişkin gibi

algılanan çocuk, ne zaman, ne şekilde davranacağını bilemez. Gelişmekte olan bedenine,
cinsel ve duygusal

değişimlerine

ayak uyduramaz,

kimlik karmaşasına

düşebilir.

Yetişkinin baskılı ve disiplinli davranmaktan çok, gence karşı sevgi gösteren, güven
veren, önemseyen ve değer veren bir tutum içine girmesi onun kimlik geliştirmesini
kolaylaştıracaktır.

Ergen birbirinin karşıtı ikizli duygular dile getirebilir. Yetişkinin

uzaktan denetimine ihtiyaç duyar. Aynı zamanda anne - babanın ve yetişkinin güvenini
kazanmaya,

kendisine güvenilen bir insan olmaya ihtiyaç duyar. Kendisine

güven

duyulmaması onda kaygı yaratır. (Kulaksızoğlu, A. 2005: s.14 7)

2.11.Gençlik ile İlgili Sınıflandırmalar,
Gençleri (ergenleri) yaptıkları işe göre veya yaşadıkları şeylere göre veya zihin
veya beden özelliklerine göre sınıflandırmak mümkündür. Genel olarak örgün eğitime
devam eden veya okumayan (okul dışı) gençlik grubundan söz edilmektedir. Her iki
grupta yaptıkları işe göre farklı sorunlara sahiptirler. Okullu gençliği ilköğretim ikinci
kademesindeki gençlik, ortaöğretim (lise) gençliği ve yükseköğretim gençliği olarak ele
almak, bulundukları

yaş grubu ve eğitim kurumlarının

farklı

özellikler

taşıması

açısından gereklidir.

Okul dışı gençlik, okullu gençliğe göre daha geniş bir nüfusu

kapsar, bu kesimde çalışan, işsiz, köyde yaşayan ve askerlik hizmetini yapanlar gene
yaşadıkları yöreye ve yaptıkları işe göre değişik tutum, tavır ve geleceğe ait düşünceler
içerisinde olacaklardır.
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Gençliği taşıdıkları bedensel ve zihinsel özelliklere göre, içinde bulundukları
duruma göre sınıflandırmak ta mümkündür.
özellikleri

diğerlerinden

gruplandırılabilirler.

farklı

olanlar

Yaşama ve yetişme şartları, beden ve zihin
gösterdikleri

ortak

özellikler

bakımından

Bir bakıma gençlik kesimi içinde en çok sorunu olan da bu

gruptakilerdir. Bunları Özel Eğitime Muhtaç Gençlik başlığında toplamak mümkündür.

Buna göre gençlik kesimi aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
I. Okullu Gençlik
a. İlköğretim İkinci Kademesindeki (ortaokul) Gençlik.
b. Ortaöğretim (lise) Gençliği.
c. Yükseköğretim Gençliği.
II. Okul Dışı Gençlik
Çalışan Gençlik.
a. Çalışan Gençlik.
b. İşsiz Gençlik.
c. Gecekondu Gençliği
d. Köy Gençliği
e. Asker Gençliği
f.

Yurt Dışında Yaşayan

g. Gençlik
III. Özel Eğitime Muhtaç Gençlik
a. Zihinsel Engelli Gençlik
b. Bedensel Engelli Gençlik
c.

Görme veya İşitme Engelli Gençlik

d. Kurum Bakımına Muhtaç Gençlik
e.

Suçlu Gençlik

f.

Üstün Yetenekli Gençlik (Kulaksızoğlu, A. 2005: s.36)

Kişinin değişik yaşlarda ilgi merkezleri farklılık arz etmektedir. Zaman zaman
ilgiler değişmektedir.

Bazı ilgiler ileriki yaşlarda ortaya çıkmakta, bazıları ise ömür

boyu devam etmektedir. Çocuk ve gençlerin yaşlarının küçük olması, beyin korteksinin
gelişiminin devam etmesi, yeteri derecede deneyim sahibi olmamaları, davranışlarını
bilinçli olarak yönlendirememelerine

neden olur. Bu bakımdan gençler, dış destek ve

yönlendirmeye daha fazla destek duyarlar. Bu dönemlerde çocuğun beynindeki uyarı
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süreçleri geniş bir alana yayıldığı ıçın bilinçli olarak bir amacın peşinden koşmak
zorlaşır. (Acet, M. 2006: s. l 03)

2.12.Spor,
İnsanın varoluşundan bugüne kadar onunla birlikte olan sporun kabul edilmiş
evrensel bir tanımı yoktur. Ancak, spor olarak kabul edilen aktivitelerde ortak olan belli
unsurlar vardır. Spor, belirli kurallar içerir, rekabet ortamı sağlar, haz verir, bir bütündür.
Bireysel ya da toplu olarak genellikle yarışma, eğlence ve güç harcama amaçlı olarak
yapılan, belli prensip ve kurallara dayanan, düzenli çalışma ve efor gerektiren beden
hareketleridir. (Zorba, E. İkizler, C. Tekin, A. Miçoğulları, O.Zorba, E.2006: s.73)

Spor, bireyin
davranışlarını

fizyolojik

düzenleyen,

ve psikolojik

yönden

sağlığını

geliştiren,

sosyal

zihinsel ve motorik belirli bir düzeye getiren biyolojik,

pedagojik ve sosyal bir olgudur. Diğer bir ifadeyle spor, bireyin fikir, ruh ve bedenen
gelişmesini ve bu öğeler arasında koordinasyonu ve sosyalleşmeyi sağlayan bir olgudur.
(Yetim, A. A. 2006: s.130)

Spor, belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren, yarışmalı ve eğlenceli
etkinliklerdir. (Ana Britanica, ciltl 9, s: 606)

Spor, fizik kondisyonu iyileştirmeyi
anlayışıyla

yapılan

fiziksel

etkinlik.

amaçlayan, oyun, yarışma ve mücadele

Bireysel

ya da kolektif

oyunlar

biçiminde

gerçekleştirilen ve genellikle bir yarışmaya yol açan, kesin kurallara göre uygulanan ve
ani bir karar beklenmeden yapılan beden hareketlerinin tümü. (Büyük Larousse, Cilt 21,
s. l 0762)

Erkal'a göre spor,"uğraşanları

açısından yarışma kazanmaya dönük, fiziksel,

zihinsel ve teknik bir çaba; izleyenler açısından heyecan ve istek duygusu kazandıran bir
süreç ve anatomi, ortopedi, biyomekanik, psikoloji gibi bilim dallarının yardımı ile
gelişen, sürdürülen bir bilimsel olgu"dur. Koludar'ın tanımına göre ise, "kişinin belli
dönemler içerisinde fiziksel aktivitesini ve motorik becerilerini zihinsel, ruhsal ve
sosyal

davranışlarını

geliştiren

ve

bu

özelliklerini

belirli

kurallar

yarıştırmasını amaçlayan biyolojik, pedagojik ve sosyal bir uğraş"tır.
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içinde

Spor, karmaşık fiziksel yetenek ve yoğun fiziksel efor gerektirir; kurallara dayalı
bir rekabet formu içermesine rağmen aynı zamanda özgürlük ve yaratıcılık duygularını
yaşatır. Kurumsallaşmış

rekabet ve resmileştirilmiş

kuralları ile olimpik ve elit spor

kavramları, sporu, fiziksel aktivite içeren serbest zaman aktivitelerinden

farklı kılar.

Rekabet içermeyen ve belli resmi kurallara bağlı olmayan aktiviteler özellikle Kuzey
Amerika da rekreasyon

olarak tanımlanmaktadır.

(Zorba, E. İkizler, C. Tekin, A.

Miçoğulları, O.Zorba, E.2006: s.73)

Günümüzde spor, modernleşme sürecine girmiş olan toplumlarda, tam anlamıyla
bir "modernite projesi" olarak karşımıza çıkmaktadır. P.Bourdieu'nun belirttiği gibi,

"modem

anlamıyla sporun ortaya çıkışının modem sporların "ataları" olarak

görülebilecek faaliyetlerden (ancak adım adım gerçekleşebilecek) bir kopuşla bağlantılı
olup olmadığı'' batı toplumları için tartışmalı bir konu olmakla birlikte, modernleşme
sürecindeki toplumlar için böyle bir tartışma söz konusu değildir. Modernleşen ülkelerde
"milli"

adı

verilen

geleneksel

sporlar

dışında

kalan

sporlar

batıdan

gelmişler/getirmişlerdir. Bu durum, Türk spor tarihi kitapları incelendiğinde açıkça
görülmektedir. İlk olarak 1869 tarihli "Maarif-i Umumiye Nizamnamesi"nde, erkek
rüştiyeleri ders programında "jimnastik" dersine yer verilmiş; aynı yıl "Mekteb-i
Sultani"adıyla eğitim vermeye başlayan bugünkü Galatasaray Lisesinin beden eğitimi
hocaları Fransa' dan getirilmiş: bir sonraki kuşakta bu yabancı hocaların yerlerini, yine
onların öğrencileri olan Ali Faik Bey (üstünidman) Binbaşı Mazhar Hoca (kazancı) ve
özellikle Selim Sırrı Tarcan gibi kurucu isimler almıştır. (Amman, T. 2006: s.56)

2.12.1.Spor ve Beden Eğitiminin, Temel Amaç ve Fonksiyonları,
Spor konusuna sosyolojik açıdan yaklaşırken, konuya "Beden Eğitimi ve Spor"
olarak bakmak ve bu kavram doğrultusunda olaya açıklık getirmekte .fayda vardır.
Çünkü, beden eğitimi ve spor, çağdaş eğitim anlayışı içinde bir birini bütünleyen iki
kavramdır. Bilindiği gibi beden eğitimi, bireylerin hareket tecrübeleriyle ortaya çıkardığı
bir gelişim süreci ve aynı zamanda fiziki aktiviteler yoluyla insanın bütün yönleriyle
ilgili bir faaliyet ya da eğitim şekli olarak tanımlanırken, spor ise, bu faaliyetlerin
yarışmaya dönüşmesi olarak ifade edilmektedir. Beden eğitimi ve spor, bireyleri fiziki,
zihni, moral ve sosyal yönden geliştiren, kişilik ve karakter özellikleri kazandıran bir
olgudur. Beden eğitimi ve sporun amaç ve fonksiyonlarına bakıldığında bunları genel
olarak 4 gruptur:-Fiziki Gelişim-Motor (sinir-kas) gelişim-Zihni Gelişim-Sosyal gelişim.
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Beden

Eğitimi ve Sporun fiziki gelişim

amacı, organizmanın

etkinliğini

arttırmayı ve sağlıklı bir yapı kazandırmayı

sisteminin

gelişmesine

sağlamaktadır.

fonksiyonel

ifade eder. Motor gelişim

de· yine en çok katkıyı Beden Eğitimi ve Spor hareketleri

Zihinsel gelişim amacı, bilgi ve anlayışla ilgilidir. Fiziksel faaliyetler

kapsamı içinde yer alan kurallar, taktikler, spor programlarındaki

çeşitli aktiviteler ve

bunlara ait metotların öğrenilmesi, ayrıca sağlıklı yaşama, fiziksel uygunluk ve bunların
yaşantıdaki önemi gibi hususların öğrenilmesi ile de zihinsel gelişime katkı sağlanır.
Zihinsel gelişim, bilgi kavrama ve saklama ile ilgilidir. Bunlar aracılığıyla çocukların
yorum yapabilme, değerlendirme, karar verme ve düşünme yetenekleri gelişir. Beden
Eğitimi ve Sporun sosyal gelişim ile ilgili amaçları hem birey hem de toplum açısından
önem taşır. Spor faaliyetleri aracılığıyla bireylerin sosyal bir çevre kazanmaları

ve

kendilerini gerçekleştirmeleri mümkün olmaktadır. (İmamoğlu, A. F. 1992: s. 52-53)

Günümüzde spor, sadece insanların fiziki ve psikolojik açıdan güçlenmesi için
sürdürülen bir faaliyetler bütünü olmaktan daha ileri gitmiştir. Bununla birlikte spor,
sorumluluk

ve iş birliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak kişinin

sosyalleşmesine yardımcı olan önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin
sosyal yaşamı içerisinde, psiko-sosyal gelişimini destekleyerek bunu hızlandırmasına
yardımcı olan faktörlerin başında spor yer almaktadır. Sporun kişilerin psiko-sosyal
gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanların sosyal ve psikolojik

bakımdan aktif

kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği unutulmamalıdır. Birey sportif etkinliklere
katılmakla,

manevi

yalnızlığın doğuşunu hazırlayan etkileri gidererek, iş hayatında

görülen ve daha sonra genelleşerek sosyal hayata yansıyan, amaçsızlık ve monoton
çalışma şartlarının doğurduğu kötümser ve bunalımlı tutumların giderilmesini en kolay
spor yolu ile ortadan kaldırabilir. (Küçük, V. Acet, 2002: s.369-375)

İnsanların

başarılı olma

ihtiyacı psiko-sosyal

gelişim

içerisinde

kişinin

kendine olan güvenini kazanması veya tazelemesi açısından önemlidir. İşte kişinin
burada kendini başarılı kılabilmesinin
sağlanabilmektedir.

olarakdüşünülmemesi

Sporun,

en kolay yollarından biri de spor

sadece

fiziksel

birtakım

faaliyetler

sayesinde
bütünü

bununla birlikte ferdin sosyal, duygusal ve toplumsal bakımdan

da gelişmesi için çok önemli bir sosyal olgu olduğu unutulmamalıdır. (Aracı, H. 2001:

s. 27)
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Spor bir kurallar dizisi ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca taşıdığı özelliklere göre bir
takıma uyma özelliklerini gerektirir. Gerek antrenman gerekse yarışma olsun başarıya
ulaşmak bu günlük yaşantıda pek bulunmayan kurallara uymak ile mümkündür. Bu ise
yeni bir durum süreci demektir. Uyum süreçlerini başarı ile tamamlayan

genç sporcu

artık yeni bazı özelliklere sahiptir. Daha doğrusu mevcut bazı nitelikleri geliştirmiştir.
Sporda başarılı olabilmek için bazı bedensel ve ruhsal özelliklere sahip olmak gerekir bu
nitelikler şöyle sıralanabilirler.
-Hareketleri iyi ve yeterli yapabilmek için için iyi bir kondisyon
-Gelişmiş bir kas ve iskelet yapısı
-Çeşitli,

ruhsal,

fiziksel

ve

bedensel

engellemelere

rağmen

başarabilmek

ve

başarısızlık halinde uğraştan kopmamak için gerekli kişilik özelliklerine sahip olmak,
-Antrenman için yeterli motivasyon.

Spora başlamak

için bu nitelikler

gereklidir ancak unutmamak

gerekir ki

spor yapmayı sürdürdükçe bu nitelikler gelişir. Bu gelişme belli kurallara göre olur.
Kuralların temelinde sportif etkinliğin kişilik üzerinde etkileri bulunmaktadır.

Çeşitli

bilim adanılan, düşünürler, spor ahlakçıları, sportif etkinliğin kişilik üzerine etkilerine
şöyle genelleştirmektedirler.
-Spor karakteri şekillendirir.
-Takım sporları işbirliği yapmayı öğretir.
-Bireysel sporlar kişisel disiplini geliştirir.
-Spor mücadeleyi öğretir.
-Beden

eğitimindeki

serbestlik

.

ve

zorunlu

olmayış

öğrenci-öğretici

ilişkilerini

geliştirerek, sporcunun sosyalleşme sürecini kolaylaştırır.
-Tehlikeli idmanlar cesareti artırır.
-Bazı spor dalları yüksek iletişim değerlerine

sahiptir. Özellikle

bedensel temasın

olduğu spor dallarında bu daha belirgindir.
-Spor saldırganlık dürtülerine doğal yol ile sosyal kurallara uygun olarak boşaltmayı
öğretir.
Ancak

son yıllarda, bütün dünyada özellikle politikacı ve iş adamlarının sporu

bir propaganda ve gelir kaynağı kabul ettikleri ve bu yüzden amacında saptırdıkları
gözlenmektedir.

Bu

yani şampiyonluğa

sapma

sonucu,

koşullandınlmakta

sporcular

yalnızca

en yüksek

performansa

ve yarışmalar nitelik değiştirmektedir.

Spor

tıbbı ve spor teknolojisindeki yeni gelişmeler, antrenman yöntemlerini ve spor araçlarını
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etkilemekte

bu

ise

inanılmaz performanslar

sağlamaktadır.

Bütün bunlann doğal

sonucu ise aşın bedensel ve ruhsal zorlanmadır. Aşırı zorlanmalar
başlayıp,

intihara kadar varabilen

ruhsal bakımdan
olan

ruhsal

bozukluklara

sağlıklı bir gençlik ve ulus kazanmakta

spor,amacından

uzaklaşmakta,

performans

ve her ne pahasına

sosyalleşme

süreci bozulduğundan,

zaralı

olursa

olmaya

olsun

yol açıyor bedensel

ve

en doğal ve etkili bir yol
başlamaktadır.

kazanmaya

sosyal uyumuda

sakatlanmalardan

koşullanan

güçleşiyor.

Yüksek
genem,

İdeal ile gerçek

arasındaki çelişkinin büyümesi toplumun ve gencin ruh sağlığını tehdit ediyor.

Son zamanlarda,
hassasiyetle
tasavvurunun"

durulan

sporcuların kişiliklerinin
bir

nokta

da

bir

araştınldığı çalışmalar da üzerinde

spor

faaliyeti

sonucunda

"benlik

ne gibi bir değişikliğe uğrayacağı konusuyla ilgilidir. Beden eğitimi ve

sporun sosyal gelişime etkileri şöyle özetlenebilir,
-Kişilik gelişimi üzerine yapıcı etkileri vardır.
-Sportif etkinlikler sırasında çocuklar ve gençler birlikte çalışmaya yönlendirilir.
-Arkadaşlık duygularının gelişmesine katkıda bulunur.
-Birlikte çalışma becerisi kazandırır.
-Sosyal sorumluluk kazandırır.
-Liderlik özellikleri kazandırır.
-İyi bir yarışmacı,

başkalarıyla

işbirliği

yapabilme

ve ıyı bir izleyici

olabilme

yeteneklerini kazandırır.
-Saldırgan davranışlar, faydalı işlere yöneltilebilir.
-Kendine ve başkalarına saygı, sevgi ve güven ile başkalarını kabul etme duyguları
gelişirtirilir.

.

Kısacası Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerinde çocukların ve gençlerin
birbirleriyle olan sürekli ilişkileri, kişisel ve sosyal uyum bakımından onlar için bir
laboratuar çalışması olarak nitelendirilebilir. (Tamer, K. 1988: s.6-7)
2.12.2.Ergenlik ve Spor,
Beden Egitimi ve Spor modern insanın yaşamının önemli bir bölümünü hatta
parçasını olusturmaktadır. Gerçekten de Beden Egitimi ve Spor, kişinin hem ruh hem de
beden yapısının sağlığını güçlendirerek, dengeli bir kişiliğe sahip olmasını sağladığını
bilimsel gerçekler ortaya koymuş bulunmaktadır.
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P.O. Astrand'ın

dediği gibi "İnsan organizması hareket için yaratılmıştır,

düzeni kurulmuştur." Doğal hareketlerin, uygarlığın değişmesi ile değişikliğe
uğraması, bir takım vücut bozukluklarını da beraber getirmiştir. Hareketsizliğin
meydana getirdiği bir takım vücut bozuklukları ve hastalıklarda Beden Eğitimi ve Spor
bir tedavi aracı gibi kullanılmaktadır. (Kasap, H. 1996: 74-167)

Spor; ferdin tabi çevresini beşeri çevre haline getirirken, elde ettiği kabiliyetleri
geliştirirken, belirli kurallar altında araçlı ya da araçsız, ferdi ya da toplu olarak, boş
zaman kavramı içinde ve ya tam zamanını alacak şekilde meslekleştirilerek yaptığı
sosyalleştirici, toplumla bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren, rekabetçi, dayanışmacı ve
kültürel bir olgudur.

Devlet Planlama Teşkilatı Özel ihtisas komisyonu raporuna göre spor;" Yenme,
muktedir olma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen belirli kurallar içinde
yapılan, rekabete dayalı, sosyallestirici, bütünleştirici, fiziki, zihni ve ruhi faaliyetlerin
bütünüdür". (Kasap, H. 1996: s.74-167)

"Beden Eğitimi iki taraflı bir madalyon gibidir." Bir yüzünde, kuvvet,
dayanıklılık, iyi duruş, esneklik, denge ve sinir kas becerileri gibi gelişim ve
devamlılığı sağlayan fiziksel; diğer yüzünde ise bütün bu özellikleri kazanmış
insanın davranışlarında meydana gelen, kendi kendini anlama, istekli olma, sosyal
ve heyecansal kalitelerinde gelişme ve bütün bunların verdiği mutluluk gibi
değişiklikler ve ruh sağlığı bulunmaktadır". (Kasap, H.1996: s. 74-167)

.
Günümüz yaşam felsefesinde spor, kaliteli yaşamın bir parçası ve en yararlı
sosyal etkinliklerden birisi olarak kabul edilmektedir. Performans sporu bir yana,
günümüz yaşam kavramında çocuğun dengeli ve sağlıklı gelişimi içerisinde düzenli spor
yapmanın önemli bir yeri vardır. Çocuğun buluğ çağı öncesi ve sonrası düzenli yaptığı
spor etkinlikleri, sağlıklı bir fiziksel yapının gelişmesini sağlarken; geç yaşlarda fizik
yapının bozulmasını geciktirmede rol oynamaktadır. Çocuk açısından spor, fiziksel
gelişimin yanında sosyal açıdan da önemlidir. Spor yardımıyla çocuğun çevresini
tanıması ve iletişim kurabilmesi daha kolay gerçekleşmektedir. Bu alanlarda olumlu
gelişmeler çocuğun duygusal olarak da iyi gelişmesine yardımcı olabilmektedir.
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2.12.3.Stres,

Selye, stresi; "Vücuda yüklenilen herhangi bir özel olmayan isteme karşı
vücudun tepkisi" olarak tanımlamıştır. Başka bir deyişle çevreden gelen istemlere
vücudun tepkisidir.

Zorlamanın sebep olduğu heyecana ait gerginlik; basit sıkıntıdan, depresyon ve
psikotik reaksiyonlara, psikosomatik hastalıklara, cinsel işlev bozukluklarına ve hatta
bağışıklık sistemine kadar geniş bir yelpazede insan sağlığını etkilemektedir. Bugün
ülkemizde stres ve heyecana ait gerginlikler ile ilgili bedensel-tıbbi hastalıkların sebep
olduğu üretkenlik

kaybının yılda milyonlarca dolara vardığı belirtilmektedir.

(www.meb.gov.tr)
Vücut, algılanan tehdide karşı karmaşık bir içsel tepki sırası başlatarak stres
etkenlerine tepki gösterir. Tehdit çabucak çözülürse, bu acil tepkiler yatışır ve fizyolojik
durumunuz normale döner. Stres yaratan durum devam ederse, kronik bir uyum sağlama
girişiminde bulunduğumuz sürece, farklı içsel tepkiler gerçekleşir. (Atkınson, Rita
Richart.c., Smıth.e.edward.-dairly.bem.-Nolen.2002: 49)
Stres genellikle olumsuz istenmeyen bir durum olarak bilinmektedir. Oysa belli
oranda stres; bedensel ve zihinsel işlevlerin verimliliğini ayakta tutmak için ve olası
sorunlara kişiyi hazırlıklı kılmak için gereklidir. Selye stresi, olumsuz bir etkisi olmayan
stres ve olumsuz etkisi olan stres olarak ikiye ayırmıştır. Aynı zamanda stresin insan
yaşamının kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir öğesi olduğunu savunmuştur.

2.12.4.Ergenlik ve Stres,

.

Her yaş düzeyinde kaygının şiddeti veya durumluk sürekliliği değişir. Kaygının
en yoğun yaşandığı yıllar doğumdan somaki iki yıl ve ergenlik yıllarıdır. Araştırmalar
küçük çocukların kaygı düzeyinin, büyük çocuklardan daha düşük olduğunu
göstermiştir. Yaşa bağlı olarak hayattan beklentilerin artması, gerçeklerin daha iyi
farkına varılması ve sorumlulukların artması buna sebep olabilir. Korkut 1991 'de yaptığı
çalışmasında ise 13-18 yaş çocuklarında, yaşla kaygı arasında bir ilişki tespit
edememiştir. (www.meb.gov.tr)

Kaygı kökenini, çocukluk yıllarından almaktadır. Çocukluk döneminde maruz
kalınan aşırı reddedici, küçük düşürücü tutumlar, ergenlik döneminde diğer yetişkinlerin
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alaycı tutumları,

ceza verirken

ana-babaların

cezaya eşlik eden itici· davranışları,

çocuğun fiziksel veya psikolojik baskı altında tutulması, çocuğun altını ıslatma ve cinsel
oyunlarının tepkiyle karşılanması, aşırı koruyucu tutumlar, ana-babaların birbirine karşıt
düşen istekleri, tutarsızlıkları, boşanmış ailelerde ana-baba arasında boşandıktan sonra
bile devam

eden çekişmeler,

çocukta

kaygının

oluşmasına

neden olabilmektedir.

(Balcıoğlu, İ. 2001: s.177)

Varol (1990), anne-babaların

eğitim durumu ile çocukların kaygı düzeyleri

arasında önemli bir farkın olmadığını belirlerken,

Gümüş (1997) anne-baba

eğitim

durumu ile çocukların sosyal kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu,
annebabası yüksek okul mezunu olan çocukların kaygı düzeylerinin düşük olduğunu
belirlemiştir. (Balcıoğlu, İ. 2001: s.177)

Varol
düzeylerinin

(1990),

baba

mesleği

işçi,

çiftçi,

esnaf

olan

öğrencilerin

kaygı

baba mesleği memur, subay ile serbest meslek olanlara göre yüksek

olduğunu belirlemiştir. Anne mesleğine göre ise anne mesleği ev hanımı, işçi, esnaf olan
öğrencilerin kaygı düzeylerinin, anne mesleği serbest meslek olanlara göre daha yüksek
olduğunu saptamıştır. Meslekler, ebeveynler üzerinde psikolojik etkilerinin yanı sıra
çocukta da bazı kaygılara sebep olabilir. Anne veya babasının tehlikeli işlerde çalışması,
gece nöbetlerinin olması, iş saatlerinin düzenli olmaması, sürekli seyahati veya evden
uzun

süre ayrılmayı

gerektiren

bir işlerinin

olması çocukların

kaygı düzeylerini

etkileyebilmektedir. (www.meb.gov.tr).

2.13.Somatizasyon Bozukluğu,
Stres yaşayan bir insan, endişe, kaygı, sinirlilik, gerginlik hisseder; tehlike
yaratan durum ya da nesne dışında herhangi başka bir şey üzerine yoğunlaşamaz.

Bir

takım hormonların etkisiyle sempatik sinir sistemi uyarılır ve genellikle savaşma-kaçma
olarak adlandırılan klasik stres tepkisi ortaya çıkar. Bu stres tepkisi, tehdit ve tehlike
oluşturan şeyle savaşma ve ya ondan kaçma sırasında işimize yarayacak bir takım fizik
değişimleri ve bedensel kaynakları harekete geçirir. Kaçma-savaşma tepkisi kısa süreli
yararlı bir tepkidir. Fakat çağımızda insanların yüz yüze kaldığı stresler uzun sürelidir ve
çözümlenmeleri bireyin gücünü aşmaktadır. Bu nedenle stres çoğu zaman kronik özellik
taşımaktadır.

Bunlar ruhsal ve fiziksel sağlık için son derece olumsuz faktörlerdir.
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Böylece stres belirtileri herhangi bir tehlike ya da tehdit olmadığın da dahi görülebilir.
(www.psikyatri.net)

Teknolojinin
ıkıntılar

gibi stresi

hızla

gelişmesi,

arttıran

arttırmaktadır. Organizmanın
varsayılır.

Fiziksel

zarar

bilimsel buluşlar,

çevresel

faktörler

nüfus

insanların

artışı ve ekonomik

kaygı

durumlarını

da

refahını tehdit eden her durumun bir kaygı oluşturduğu
tehditleri,

benlik

değerine

tehditler

ve

bir

bireyin

yapabileceğinden fazla performans gerektiren durumlar da kaygı meydana getirmektedir.
Çok hafif tedirginlik ve gerginlikten panik derecesine varan değişik şiddette kaygı
durumu yasanabilir. Endişe, gerginlik, ürkme ve kendini rahatsız hissetme, güvensizlik,
korku, panik, şaşkınlık, tedirginlik, berrak düşünememe, agız kuruluğu, baş ağrısı, baş
dönmesi, bulantı, çarpıntı, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kan basıncı düşmesi ya da
yükselmesi,

kas gerginliği,

terleme, titreme,

uykusuzluk

mide bağırsak yakınmaları,

solunum

gibi belirtilen ruhsal alandan

sayısında artma,

bedensel

alana doğru

sıralanabilir. Ayrıca kaygı kişiden kişiye farklılık gösteren davranışsa! belirtiler de
gösterebilir. (Köknel, Ö. 1982: s.159-İnanç, B. 1997: s.9-14)

"Somatoform Bozukluk" olarak da isimlendirilen

bu tür rahatsızlıklarda

nörolojik ve fizyolojik araştırmalar sonucunda rahatsızlığın bu boyutunu açıklayabilecek
ölçüde hiçbir fiziksel bulguya rastlanmaz. Fiziksel bir neden olmadan, vücutta belli
rahatsızlıkların yaşanması aslında yeni bir olgu değildir. Bundan yüz elli sene kadar
önce bu durum yetişkinler için tanımlanmış, bu tanım için "histeri" sözcüğü seçilmiş ve
üstünde en çok çalışılan konulardan biri olmuştur. Zaman içinde, çocuk ve gençlerin de
benzer sorunlar yaşayabildikleri farK edilmiştir.

En sık karşılaşılan psikosomatik rahatsızlıklar aşağıdakilerdir; Baş ağrısı, karın
ağrısı, yüksek endişe, sürekli yorgunluk, bitkinlik, ağrılar, denge sorunları, görme
bozuklukları, sırt ağrısı, kas ağrıları, çeşitli cilt hastalıkları, saç dökülmesi

Psikosomatik rahatsızlıklarla

birlikte okul sorunları, okul reddi, sosyal uyum

sorunları, yüksek endise de sıklıkla görülür. Psikosomatik

ya da diğer bir deyişle

somatoform rahatsızlıkların nedenleri, tam olarak saptanamamış olmakla birlikte, ortaya
çıkmalarında en etkin olan nedenlerin başında sarsıntı ve çocuğun karşılaştığı önemli
yaşam olaylarının geldiği bilinmektedir.
doğal olarak daha yüksek

olabilir,

Kimi çocukların stresle baş etme becerileri,

kimi çocuklar

80

ise stresten

etkilenmeye

daha

eğilimlidirler. Stresten etkilenmeye eğilimi olan çocuklar, duygularını sözel olarak ifade
etmekte zorlanabilirler, toplum kuralları nedeniyle birçok şeyi içlerine atmak durumunda
kalabilirler.

Genellikle,

sıkıntılarını

konuşmaktan

kaçınan,

endişenin

bastırıldığı

ailelerde yetişen çocuklarda, bu soruna çok daha fazla rastlanmaktadır. Bu durumlarda,
çocuğun sıkıntısı beden üzerinden ifade edilebilir ve sanki sorun fizikselmiş

gibi

görülebilir. (www.dbe.com.tr Psikoloji_dünyasi)

2.14.Ergenin Bedensel Gelişimiyle İlgili İhtiyaç ve Kaygıları,
-Ergen kendi bedensel gelişim seyrini anlamak ister.
-İnsanlar arasında, beden gelişimlerinin farklılıklarına dikkat etmeye başlar ve kendi
bedenini başkalarıyla kıyaslayarak ortalamadan olan farklılıklardan kaygılanır.
-Uygun duruş ve oturma alışkanlıkları kazanmak ister, ani boy uzaması ile oluşan
kambur duruşuna yapılan aşırı dik durma ve oturma telkinleri karşısında kambur
kalabilme endişesine kapılabilir.
-Vücudundaki ağırlık artışının nedenlerini anlamak ister.
-El ve ayaklarında ani büyümenin nedenini anlamak ister, ayakların ani büyümesi
sonucu uygun ayakkabı seçmek ve giymek ihtiyacındadır. Özellikle ayaklarının büyük
olduğu duygusuna kapılıp, kaygılanabilir.
-Çocukluğun sonlarında veya ergenliğin başlarında ki henüz büyümesini tamamlamamış
olan birey için uygun boydaki elbise seçimi sorun yaratır. Bu çağdakiler için üretilen
'' garson boy'' tip giysiler ihtiyaca cevap vermez, oysa ergen büyüme sonucu kısa kalan
elbiseleri yerine uygun ve yakışan elbiseleri giymek ister. Kısa elbiselerin giyilmesi
ergende üzüntüye yol açabilir.
-Yüzündeki orantısız büyümenin ve yüz ifadelerinin değişmesinin nedenini anlamak
ister. Yüzündeki ifade değişikliği ergeni kaygılandırır. (Varış, F. 1963: s.27-36)

2.15.Büyüme ve Gelişmeye Cinsiyet Etkileri,
Doğumda kız çocukları, erkeklere oranla daha olgundur. Büyüme ve gelişmeleri,
erkeklere oranla daha hızlıdır. Oyun çağı çocukluğuna gelindiğinde, kız ve erkek
çocukların büyüme ve gelişmeleri arasında bir farklılık görülmemektedir. Ergenlik çağı,
kız çocuklarında erkeklerden iki yıl önce başlar. Bu nedenle kızlarda , erkeklerden iki yıl
önce hızlı büyüme ve gelişme görülür. Ama iki yıl sonra erkeklerde büyüme ve gelişme
birden hızlanır ve birkaç yıl devam eder. Buda erkeklerin aynı yaştaki kızlardan
çoğunlukla daha uzun olmalarını sağlar.
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2.16.Ergenlik ve Bağımsız Olma Duygusu,

Ergenlik dönemi, erişkinlik öncesi gelişimin son evresidir ve gelişimin fiziksel,
ruhsal ve sosyal yönleri en hızlı olduğu dönemdir. Ergen, kendisinde olan bu hızlı
değişikliklere uyum sağlayabilme çabasındadır. Aslında bu dönem normal şartlarda bir
uyum dönemidir. Sosyal ve kültürel çevrenin ergenlik ile ilgili görüşleri ve beklentileri,
ergenlerle etkileşimdeki tutumlar, iş-meslek seçimi-kendini gerçekleştirme, geleceğini
planlamada sunulan olanaklar döneme özgü sıkıntıların şiddetini etkileyebilmektedir.
Ailelerden en sık duyulan yakınma; söz dinlememe, karşı gelme, uygunsuz arkadaşlar
seçme, ailenin yaşam kurallarını bozma, dağınık olma, odasına kapanma, yüksek sesle
müzik dinleme, uzun süre telefonda konuşma gibi ergen tutumlardır. Oysaki tüm bunlar
ergenin ailesinden ruhsal bağımsızlığını kazanma, bireysel kimliği edinme yolundaki
ruhsal yaşantıların belirtilmesidir.

Ebeveyn-çocuk/ergen arasındaki tartışmaların çoğu okul ödevleri, sosyal yaşam,
arkadaşlar ve ev işleri, kardeş ilişkileri ve kişisel bakım gibi gündelik olaylardan
kaynaklanmaktadır. Bu çatışmaların çoğu babalardan çok annelerle yaşanmakta ve
çoğunlukla da anne-kız ilişkisinde ortaya çıkmaktadır. Normal sınırlar içinde bu tür
çatışmaların ergenin normal ruhsal gelişimi içinde gerekli bir yanı da olduğuna dikkat
çekilmektedir. Çatışmasız geçen ilişkinin ayrılma, kendini ortaya koyma ve
bağımsızlaşmaya yönelik korkulara yol açabileceği bildirilmektedir. Ancak bu
çatışmaların çok yoğun ve şiddetli yaşanmasının sıklıkla davranış sorunları ile birlikte
vurgulanmaktadır. Bu tür ilişkilerin baskın olduğu gençlerde evden kaçma, erken evlilik,
uç gruplara yönelme, okul reddi, ilaç-madde kullanımı daha sık olarak gözlenmektedir.

•.

Erken ergenlik döneminde yoğun biyolojik değişiklikler dışında önemli çevresel
ve sosyal değişiklikler de olmaktadır. İlköğretimin 2. basmağına geçişin getireceği
değişiklikler de önemli stres kaynağı olacaktır. Değişen sadece okul değil arkadaşlar,
öğretmenler, çevre ve sosyal rollerdir de. Ergen bu yeni ortamda yeni davranış şekilleri,
yeni değerler, model alacağı yeni kişiler aramaya başlar. Bu kadar değişikliğin
varlığında gencin stresle baş edebilmesi, bu yönden becerilerini geliştirebilmesi için
yaşamında değişmeden süren destek kaynaklarına gereksinimi vardır. Bu açıdan aile
desteği ve tutumları önemlidir. Değişikliklerin sınırını bilmemek endişesiyle yaşayan
ergen ilişkilerinde sürekli karşısındaki kişinin sınırlarını deneyen ve zorlayan bir
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davranış içerisindedir. Aile, öğretmen gibi otorite konumundaki kişilerin ergene tutarlı
biçimde sınır koyucu tutumları kaygıyı azaltıcı işlev görecektir.

Anne babadan ayrışma süresi de ergenlik döneminde başlayacaktır. Anne ve
babadan farklı bir birey olma ve bunu onlara da kabul ettirme çabası ergenleri sık sık
anne babalarıyla karşı karşıya getiren konulardandır.
yaşamasını

Anne babalar gencin bu süreci

anlayışla karşılar ve uygun şekillerde davranırlarsa

genç fazla çatışma

yaşamadan bireyselliği kazanabilir ve otorite karşısında uygun konum almayı öğrenir.
Ancak anne-babalar ayrılma sürecini kendileri açısından bir tehdit gibi algılar ve gence
sert tepkiler gösterirlerse hem ayrılma, hem ayrı bir birey olma süreci uzar, hem de çıkan
otorite çatışmaları gencin ruhsal yapısında iniş çıkışlara neden olarak yine sık mizaç
değişiklikleri,

aşırı tepkisellik, depresyon ya da çeşitli dışa vurum davranışlarına yol

açabilir.Aileden ayrılma yalnızlık, izolasyon duygularını da doğuracağından bununla baş
ederken ergenin zaman zaman çok yoğun bağlanmalar, aşklar ve ayrılıklar yaşamaları da
sık görülür. Erişkinlerle ilişkilerde de sıcak ve aşırı bir uyumlu kutupla baş kaldırıcı ve
asilik eden bir başka kutup arasında gidip gelirler. (Şenol, 2006: s.119-120-121)
Aileden ayrışma ve bağımsızlık kazanma çabaları bu dönemde gençler için
arkadaş gruplarının çok önem kazanmasına da neden olur. Arkadaş grubunun normları
aile değerlerinin üzerinde olabilir. Genç grubu tarafından kabul edilmek için yoğun çaba
içine girer. İkili ilişkilerde de bir şekil değişikliği olur, aynı cinsiyetten arkadaşlıklar
sürmekle birlikte karşı cinsiyete ilgi duyma, tanımaya çalışma önem kazanır. Ancak aşırı
yakınlıklar bağımsızlığını kaybetmesi tehlikesi içerdiğinden ilişkilerdeki sınırlar bu yaş
grubu için önemli kaygı kaynaklarından biridir. Fazla fiziksel yakınlık olmadan yakın
ilişkiler kurmaya el verdiği için telefon, mesajlar ve internet bu gençler için çok popüler
iletişim araçlarıdır.

Spor ve sosyal etkinliklere yönlendirme bu dönemde artmış olarak süren dürtüsel
yoğunluğu

uygun bir biçimde boşaltabilmeleri,

bulabilmeleri
yönlendirmeleri

dürtülerle baş etmede uygun yollar

için gençlere çok yardımcı olur. Aile ve toplumsal kurumlar bu tür
ve seçenekleri artırabildikleri

(Şenol, S. 2006: s.119-120-121)
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oranda gençlere destek sağlayabilirler.

İnsan iki miras üzerinde var olur ve gelişir. Birisi genetik diğeri de kültürel

mirastır. Bu iki miras üzerinde var olan gelişen ve havanlardan farklılaşan insanoğlunun
doğasında değişmeyen ve değişen yapılar vardır. Eğitim, insanda istenilen düşünce,
duygu

ve davranış

değişikliklerini

gerçekleştirmenin

sistematik

ve örgütsel

faaliyetidir. Sağlıklı bir eğitim yapabilmek, doğamızın bu iki yönü hakkında sağlıklı

bilgi edinmemize bağlıdır. İnsanda yaratılıştan gelen ve büyük ölçüde genetik kökenli
olan mizaç özelliklerimiz, değiştirilemez yapılardan birincisidir. 0-15 yaş arasında bu
mizacın üzerinde oluşan karakter yapısı da 15 yaşından sonra değiştirilemez hale gelir.
25 yaşından sonra da oturmaya başlayan kişilik yapımız büyük ölçekte değiştirilemez
hale gelir. Karakter ve kişilikte bir olgunlaşma ve dengeye gelme söz konusu olabilir
ama karakter ve kişilik motifleri şekillendikten sonra değiştirilemez. Ancak aynı motif
içerisinde küçük oynama ve yer değiştirmeler yapılabilir.

İnsanda artı ve eksi yönde değişebilen, güçlenebilen yapılar içerisinde üç tanesi
oldukça önemlidir. Bunlar irade, bilinç ve vicdan veya sağduyudur. Bu üç özelliğimiz
eğitilerek, güçlendirilerek, mizaç ve karakterimizdeki, kişiliğimizdeki olumsuz yönleri
kontrol edebilir. Negatif özelliklerimizi, bize ve çevremize daha az veya hiç zarar
vermeyecek şekilde kanalize edebilme fırsatı yakalarız. Bu açıdan eğitimde teorik ve
uygulamalı olarak irade eğitimi, bilinç eğitimi ve vicdan kültürü eğitimi derslerine yer
verilmelidir ki, mizaç ve karakterimizdeki potansiyelleri doğru yöne kanalize ederek
gerçek insani değerlerle kendimizi donatabilelim. (Şenol, S. 2006: s. 1 19-120-121)
2.17.Motor Gelişim,

Motor gelişim; doğum öncesinden başlayan, fiziksel büyüme, korteks ve merkezi
sınır sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik
kazanmasıdır. Motor gelişimi, (özünde hareket olan becerilerin kazanılmasını içerdiğine
göre), belirli bir yaş ile sınırlamak doğru değildir. Doğum öncesi dönemden başlayarak,
ömür boyu süren bir gelişim sürecidir. Fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin
gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır. Motor
becerileri incelerken kuvvet ve dayanıklılık terimleriyle sık karşılaşılmaktadır. Bu
nedenle bu terimleri incelemek gerekir.
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2.17.1.Kuvvet,

bir direnci yenebilme, karşı koyabilme yeteneği olarak

tanımlanabilir. Kas kuvveti, eklemlerin dengeli çalışması, verimli hareket edebilme ve
kas iskelet sistemi, yaralanma riskini azaltması bakımından önem taşır. Çocuklarda kas
kuvvetinin artışı yaşa, cinsiyete, olgunlaşma düzeyine, önceki fiziksel etkinlik düzeyine
ve beden ölçülerine bağlıdır.

2.17.2.Dayanıklılık,

Uzun

süreli

bedensel

etkinliklerde,

organızmanın

yorulmaya karşı gösterdiği direnç yeteneği olarak tanımlanabilir. (Bayhan, P.S. Artan, İ.
2005: s.165)

2.17.3.Motor Gelişim Safhaları,
Motor gelişim, kendini özellikle hareket davranışındaki değişikliklerle belli eder.
İlk öğretim ve öncesi yaşlardaki çocuklar, özellikle yeterli şekilde hareket etmezler,
öğrenmeye çalışırlar. Biyolojik ve çevresel faktörlerin sebep olduğu hareket
davranışlarındaki gelişimsel farklılıkları gözlemleyerek görebiliriz. Öyleyse motor
gelişimin gözlemlenmesindeki ana amaç; hareket kabiliyetlerinin giderek gelişmesidir.
(Mentugay, S. 2006: s.25-26-27)

2.18.Teorik Gelişim,
Motor gelişim teorisinin ana görevi; var olan gerçekleri entegre etmek ve
gerçeklere anlam verecek şekilde organize etmektir. Şu anda motor gelişim
araştırmacıları belli gelişim dönemlerinde belli hareket görevlerinin performansı
konusunda çalışmaktadır. Bu araştırmaların en önemlileri belli yaş gruplarının fiziksel
ve hareket kabiliyetlerindeki veriler!nin ortaya çıkarılması ile ilgilidir.
Fiziksel Etkiler
Cognitivetbilişsel)

Affective(Duyuşsal)
Etkiler

Etkiler

Mekanik Faktörler
Lokomotor

Lokomotor olmayan

Hareketler

Hareketler

Stabilite(denge ve duruş)

Hareketlerin Kombinasyonu

Hareketleri
Tablo 4. Fiziksel Etkilerin görünümü(Mentugay, S. 2006: s.25-26-27)
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Bu

gözlenebilir

sağlamaktadır.
gelişimlerini

davranışlar,

Bir takım bilişsel
etkileyecek,

aynı

motor

işlevler

ve psiko-motor
zamanda

bu

konusunda

bize

ipuçları

faktörler hareket kabiliyetlerinin

gelişmelerden

de

etkileneceklerdir.

Gözlenebilir hareket, birçok yorum alır. Hareket nonlokomotor, lokomotor, manipülatif
veya stabilite ya da bu dördünün kombinasyonu şeklinde kategorize edilebilir. Hareketin
lokomotor kısmı yüzeydeki sabit noktayla ilişkili olarak vücut lokasyonundaki

yer

değişikliğini ele alan hareketleri kast eder. Koşma, yürüme, sıçrama, sekme, atlama gibi
hareketler

lokomotor

görevlerdir.

Stabilite hareketleri

dönme, yuvarlanma gibi hareketlerdir.

denge sağlamayı

İleri ve geri yuvarlanma

gerektiren

gibi hareketler hem

lokomotor hem de denge hareketleri olarak değerlendirilir. Lokomotordur çünkü vücut
yer değiştirmektedir.
almaktadır.

Stabildir,

Çünkü stabilite

sağlamasında bir ''ödül''
Hareketin

manipülatif

sıra dışı bir denge durumu

yer çekimi

kuvveti

ile ilişkili

sağlamada

ödül yer

olarak kişinin

denge

ortaya koyan her hangi bir hareket anlamına gelmektedir.
kısmı

ise büyük

motor

manipülasyonunu

kastetmektedir.

Manipülatif hareketlerde kişi nesnelerle ilişki içindedir. Fırlatma, yakalama, vurma gibi
görevler büyük motor manipülatif hareketler olarak ele alınmalıdır. Lokomotor olmayan
hareketler, genellikle durur şekilde ifade edilir. Diz çökme, oturma, uzanma, ayakta
durma pozisyonlarında yapılır. Bükülme, germe, itme, çekme, salınım, burgu-dönme
lokomotor

olmayan hareketlerdir.

Hareketlerimizin

büyük bir çoğunluğu

stabilite,

lokomotor ve manipülatif hareketlerin bir kombinasyonu şeklindedir. Bu tip hareketlerin
birlikte

kullanımıyla

oluşan

hareketler

kombine

hareketlerdir.

Örneğin;

yürüme

lokomotor bir harekettir, ama denge çubuğu üzerinde yürürken bir topu fırlatma şeklinde
birleştirilmiş hareket haline getirilebilir. Bu şekilde kombine hareketlere bir örnekte ip
atlamadır. Bu örnek incelendiğinde; ip çevirme (manipülasyon), sıçrama (lokomotor) ve
denge sağlama ( stabilite) hareketlerini içermektedir.

Özel olarak hareket motor gelişim işleminde bir pencere görevi görüyorsa, bu
işlemi incelemenin bir yolu da tüm yaşam boyunca hareket kabiliyetlerinin gelişiminin
incelenmesidir. Motor gelişim safhaları ve her safha içindeki uygulamalar bu incelemede
bir model görevi görmektedir.
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Sporla

Özelleşmiş devre

ilişkili
14 yaş ve üstü

Hareketler

11-13 yaş

Safhası

4-5-6-7 yaş

Temel Hareketler

2-3 yaş

Özel uygulamalar

Temel hareketlerin
olgunlaştığı

Safhası

devre

1-2 yaş
Reflekslerin azaldığı

Gelişmemiş Hareketler

I

Doğum-I yaş

Safhası

devre

4 ay-I yaş

I

4 aylığa kadar

\

Refleks if Hareketler Safhası

Şekil 1. Gallahue (1982) motor gelişim dönemleri.

Bilgi toplama

(Mentugay, S. 2006: s.25-26-

27)
Yine Gallahue (1982), motor gelişim için doğum öncesi dönemden başlayarak
ileriki yaşları da kapsayan ve dört dönemden oluşan bir model sunmuştur. Bu gelişimsel
dönemin her model, kendi içinde çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. (Mentugay, S. 2006:
s.25-26-27)

2.19.Gelişim Dönemindeki Beceri Gelişimi,
Kızlarda 12-14 yaş, erkeklerde 12-15 yaş bu dönemin içine girer. Gelişim
dönemi esnasında fiziksel görünümün değişmesi ile birlikte yedi-on santim uzama
mevcuttur. Vücut oranlarının değişmesiyle koordinatif yeteneklerin gelişiminde bireysel
olarak az veya çok aksamalar olur. Runetfranza göre her şeyden önce hareketin tam
(doğru) ve uygun sevk ve idaresi gerekmesine rağmen kalite de düşme olur, hareketler
sekteye uğrar. Bu yaş döneminin kondisyonel, fizyolojik güç faktörlerinin seviyesini
yükseltmek, düzeltmek sallantıdadır. Bu durum büyümenin devamı gibi geçicidir.

12-15 yaş erkekler ve 12-14 yaş kızlarda koordinasyon
seviyede

kalır.

Bu

yüzden

bu

dönemde

çalışılmalıdır.
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teknik

hareketler

düşer veya orta
sağlamlaştırılmaya

2.20.Adolesan Döneminde Beceri Gelişimi,
Kızlarda

14-18 yaş, erkeklerde

15-19 yaş dönemini kapsar. Genel olarak

gelişim (büyüme) yavaşlar ve tamamlanır. Hareket uygulamaları stabilizedir. Düzeltici
motorik

sevk ve idare, uyum,

yer değiştiıme

gibi kombinasyon

yetenekleri

iyi

düzeydedir. Burada bir kez daha iyi motorik öğrenmeden bahsedilebilir. Genç erkekler
ve kızlarda tüm spor türlerinde mümkün olan koordinasyon

gelişimi bu dönemde

mevcuttur. Kısaca koordinasyon yeteneği iyidir. (Koç, S. 2006: s.49)

Son yıllar da fiziksel aktivite ve organize sporlara katılımın teşvik edilmesi,
özellikle

sanayileşmiş toplumlarda

egzersiz yapan çocuk ve genç sayısını giderek

artırmaktadır. Ancak bu sayı istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Çünkü ailelerin ve
çevredekilerin yanlış yönlendirmesiyle

çok sayıda çocuk ve ergen, sedanter bir yaşam

tarzını benimsemektedir. Masa, bilgisayar ve televizyon başında geçen saatlerin artması
çocuk ve gençlerde inaktiviteye ve buna bağlı olarak obezite, psiko-sosyal bozukluklar
gibi sorunlara neden olmaktadır.
Adolesan dönem, önemli psiko-sosyal ve fiziksel değişikliklerin görüldüğü ve
genellikle yaşamın ikinci dekadını içine alan bir dönemdir. Bu dönemde yapılan egzersiz
ve fiziksel aktivite ve spor yapma alışkanlığının kazanılması daha ileri yaşlarda ortaya
çıkabilecek bedensel bozuklukları önlemek, sağlıklı ve zinde olmak bakımından çok
etkili olmaktadır.

Erken çocukluk döneminde

var olan spontan hareketliliğin

çağında organize sporlar ve düzenli egzersizler

şekline dönüştürülebilmesi,

okul
erişkin

dönemde fiziksel aktivite alışkanlığının yerleşmesine katkıda bulunmaktadır. Adolesan
dönemdeki fiziksel aktivitenin bu ııllardaki sağlık durumunu etkilemesinin yanı sıra,
erişkin

dönemdeki

sağlık durumunuda

etkilediği

belirtilmektedir.

Bundan

dolayı,

fiziksel aktivite adolesan dönemi açısından özel bir önem arz eder. (Kozanoğlu. M. E.
2005 :s.294-295-296)

Günümüz

çocuklarının,

daha çok sedanter aktivitelerle

vakit

geçirmelerinden dolayı, geçmiş dönem çocuklarına göre daha az aktif oldukları kabul
edilmektedir. ABD de CDC'nin (hastalık araştırma servisinin) gençlerde riskli davranış
sürveyans sistemi (Youth Risk Behavior Surveillance System) çalışması sonuçları 9. Ve
12. Sınıflarda bulunan gençlerin 3 te 1 'inden fazlasının düzenli fiziksel aktivitede
bulunmadıklarını, %43 ten fazlasının ise günde 2 saatten fazla televizyon seyrettiklerini
belirtmiştir. (Arıkan, İ. Metintaş, S. Kalyoncu, C. 2008: s.(30)1)
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Çocukların fiziksel aktivitelerinin az olmasında televizyonun etkisinin fazla olduğu
yadsınamaz. Görsel ve işitsel medyanın önemli bir formu olan televizyon, günümüzde hemen
hemen her evde yer almakta
Televizyondan
öğrencisi
izledikleri

ve her kesi farklı biçim ve düzeylerde

en çok etkilenen gruplar ise çocuklar ve gençlerdir. İstanbul da 1020 lise

üzerinde

yapılan

bulunmuştur.

bir çalışmada öğrencilerin

Araştırma

da öğrencilerin

%20 sinin çok fazla televizyon

%88 inin hafta da ortalama

dolayında televizyon izledikleri tespit edilmiştir. Elektro-medyanın
bilgisayar,

çocukların

zaman geçiren

etkilemektedir.

sosyal gelişimlerini etkilemektedir.

okul çocuklarında,

depresyon

yanında

çocukların

yaşamında

ebeveyn
oldukça

sosyal izolasyon

problemlerinde

bir diğer unsuru olan

Ancak bilgisayar başında çok

ve psikolojik

de artma

geniş bir yer kapladığı

5 saat

problemler,

görülmüştür.

örneğin

Elektro-medyanın,

açıktır. (Arıkan,

i. Metintaş,S.

Kalyoncu, C. 2008: s.(30)1)

Sporun, çocuk ve ergen gelişimi üzerine yarattığı etkiler konusunda (özellikle boy ve
ağırlık gelişimi üzerine) birçok araştırma bulunmaktadır. Malina'ya göre, fiziksel aktiviteler
organizmada azot ve protein sentezini artırmakta, sonuç olarak lataral büyümeyi
uyarmaktadır.

Sporsal aktivitelerin kemik gelişimi üzerine etkisi birçok araştırmacıya konu olmuştur.
Larson'a göre sınırlı stres, kemiklerin gelişimi için faydalıdır. Hareketsizlik, kemik
büyümesine zararlı sonuçlar verirken, aşırı ve şiddetli stres de kırıklara neden olur.
Yüklenmede strese gösterilen tepkilerde strese göre değişir. Egzersiz kemik gelişimini ve
mineralizasyonunu artırırken hareketsizlik kısıtlar. Bu azalma en çok kalsiyumda görülür.
Aktiviteye dönüldüğünde normal haline döner. Demineralize kemikler, normal kemiklere
oranla daha zayıf olduklarından kolayca kırılabilirler.

Aktivitenin şiddet ve süresinden çok enerji harcamasını arttırıcı olması ve alışkanlık
kazandırması daha önemlidir. Adolesanlar haftada en az 3 kez 20 dakika veya daha uzun
süren orta veya yüksek şiddette egzersiz (tempolu yürüyüş, basketbol, dans, yüzme, bisiklet
gibi) yapmalıdır. Bunun için adolesanlara yeterli toplumsal destek, çevre planlaması, spor
alanları sağlanmalı ve uygun sosyal ve eğitim politikaları geliştirilmelidir.
( http://www.beslenme.saglik.gov.tr)
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Parizkova, 11-18 yaş arası çocuklar üzerinde 7 yıl süreyle yaptığı araştırmada, spor
yapanların boy ve kilo gelişimlerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Optimal bir süre ve
şiddette kemiklerin epifız bölgelerine

yapılan basınç etkisinin büyümeyi uyarıcı sonuçlar

doğurduğu, ancak uzun süreli şiddetli egzersizlerin tam tersine etki yaptığını savunan birçok
araştırma bulunmaktadır. (Muratlı. S.1997: s.47)

Düzenli sportif aktivite sadece egzersiz ve genel sağlık durumunun düzeltilmesini
değil, aynı zamanda çocuk ve gençlerin eğlenme, hoşça vakit geçirme, yarışma ve kendilerini
iyi hissetmelerini (rekreasyonel faaliyetler) sağlamaktadır.

Çocukluk çağında büyüme, progresif olarak artan ve değişik yaşlarda farklı hızlarda
olan bir süreçtir. Boy ve kilo artışları puberteye kadar sabit bir seyir izlemektedir. Puberteyle
birlikte büyüme hızlarında belirgin değişiklikler

oluşur. Prebubertal dönemde, vücut yağ

kütlesi kızlarda erkeklerden biraz daha fazladır. Puberteyle birlikte kızlarda yağ oranı artarken
erkeklerde azalmaktadır. Buna karşın kas, kemik ve yağ dokusunu içine alan yağ dışı vücut
kütlesi ise puberte ile birlikte artmaktadır. Vücut kütlesi açısından, kızlar erişkin düzeye 16
yaş civarında ulaşırken, erkekler bu düzeylere 20 yaşlarına kadar ulaşamamaktadırlar.

Erişkin

dönemde, kadınların total aerobik kapasiteleri erkeklerden %40 kadar daha düşüktür. Yani
maksimum
biçimde

oksijen tüketme kapasitesi

farklıdır. Bununla birlikte,

(V02maks)

kadın ve erkekler arasında belirgin

yağ dışı vücut kütlesine göre değerlendirildiğinde,

V02maks'ın her iki cins arasındaki farkı %10'a inmektedir. (Kozanoğlu.M.E. 2005: s.294295-296)

Kişiliğin biyo-psikolojik temellerini hayatı boyunca araştıran Eysenck, çalışmalarında
''beş duyu merkezli heyecan arama''

özelliğinin baskın olduğu kişiliklerde

suç işleme,

uyuşturucu kullanma, kumar oynama, uygunsuz seks yapma gibi yüksek risk grubuna giren
aktivitelere eğilimli olduklarını saptamıştır. Araştırmacılar, bu kişilik özelliği baskın çocuk ve
ergenlerin,

paraşütle atlama, doğada tırmanış

sporları yapma, otomobil

yarışmaları

mücadele nitelikli zararsız ve suç teşkil etmeyecek aktivitelere yönlendirilmelerinin

ve
daha

doğru olacağının ve eğitimde buna dikkat edilmesinin önemine dikkat çekmektedirler.

Psikolojik açıdan bakıldığında; sportif aktivite ve fiziksel egzersizlerin adolesanlarda
kendine saygı ve düşük stres düzeyleri ile genel iyilik haline katkıda bulunduğu, pozitif sosyal
etkiler sağladığı, psiko-motor gelişimi hızlandırdığı, hafif anksiyete ve depresyonu düzelttiği,
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pubertedeki agresiviteyi azalttığı, öğrenme güçlüğü olan bireylerde tedaviye yardımcı olduğu
bildirilmektedir.

Görüldüğü

gibi, düzenli

fiziksel aktivitenin

özellikle

de çocukluk

ve adolesan

döneminde başlanan ve daha sonra da devam ettirilen egzersizlerin sağladığı birçok yarar
mevcuttur. Bundan dolayı, uzun süre televizyon seyretme, bilgisayar ve masa başında fazla
zaman harcama gibi nedenlerle daha az egzersiz yapan çocuk ve gençlerin yeterince aktif hale
getirilebilmesi

için

aileler,

öğretmenler

ve genel

olarak

toplumun

bilinçlendirilmesi

gerekmekte, bu konuda hekimlere önemli görevler düşmektedir. Ayrıca, sportif aktivitelerin
desteklenmesi

ile uygun ortamların

oluşturulması

da sağlıklı adolesan ve yetişkinlerin

sayısının artmasına ve toplumun daha ileri sağlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

Fiziksel Aktivite, iskelet kasları tarafından oluşturulan ve enerji tüketimine yol açan her hangi
bir vücut hareketi, Fiziksel Uygunluk (Fitness), ise kasta yeteri düzeyde iş oluşturabilme
yeteneği olarak tanımlanmaktadır.

Adolesan dönemi prebubertal, pubertal ve postpubertal dönemleri kapsar ve bu
dönemlerde fiziksel aktivite ve uygunluk, gelişim durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Örneğin prebutertal dönemdeki çocuklar diğer adolesan dönemindeki ergenlere göre aerobik
egzersizlere daha az istekli olabilmektedirler. Yine de adolesanların %80'i yukarıda
tanımlanan fiziksel aktivite kavramına uygun biçimde günlük yaşamda fiziksel olarak aktif
olup hemen hemen her gün ev, okul ve iş yaşamında değişik aktivitelere katılmaktadırlar.
(Kozanoğlu, M. E. 2005: s.294-295-296)

.
Müller ve Hettinger; dinamik olarak yapılan tüm beden çalışmalarında, %75-90 arası
yüklenmelerin, kas kuvvetini geliştirdiğini söylemektedirler. Rarik'e

göre ise %80

yüklenmelerle yapılan çalışmalar kas kuvvet gelişimini artırır. Bir kasın çapı yüksek gerilimle
verilen uyaranlarla büyür (Hipertrofi). Enerji depolarının büyümesi ve kılcal damarların
genişlemesi kas dayanıklılık yeteneğini artırır. Kas kuvvetinin geliştirilmesiyle sürat ve çabuk
kuvvet özellikleri de gelişmiş olur. Antrenman kas liflerindeki mitokondrialara oksijen
taşımasının yanında oksijen kullanan organında kapasitesini artırır. Dinamik kas
çalışmasında; kan dolaşımı gelişir. Statik kas çalışmasında ise kan dolaşımındaki artış yerini
basınca bırakır.

91

Kas kuvvetinin gelişimi, kas kesitinin kalınlığına bağlıdır. Reizma iskelet ve kalp kası
üzerine yaptığı araştırmada kas lifi kalınlığı 20-50 mikrondan kalın olursa kas lifi kalınlığında
artış olacağını belirtmiştir. Egzersiz yaparken kaslar daha fazla 02 alma ihtiyacı duyar ve kalp
daha hızlı kan pompalar. Böylece dolaşım sistemine olumlu etki eder. Damarların gelişmesine
olumlu

etki eden egzersiz

pompalamasına

hareketleri

kalbin

kanı vücudun

her tarafına

daha kolay

yardımcı olur. Egzersiz sırasında gereken kaloriyi yakıp vücut yağlarını

azaltır ve kan basıncına olumlu etki ederek kalp hastalığı risklerini önler. Hareketsiz yaşantıda
kalbin dakikada atım sayısı 70-72 civarındadır. Kalbin her atımında vücudumuzda

70 cm3

kan pompalanır. İnsan kalbinin dinlenirken yaptığı kan pompalama kapasitesi dakikada 5
litredir. Saatte 4 kilometre hızla yürüyen bir kişide her dakikada 8 litre kan dolaşımı sağlanır.
Saatte 20 kilometre hızla koşabilen
pompalayabilmektedir.

iyi bir atletin kalbi ise dakikada

30-36 litre kan

(Demir, M. Filiz, K. 2004: s.111-112-113)

1988 'de Amerika Spor Hekimleri Birliği, optimal fonksiyonel kapasite ve sağlık için
gerekli fiziksel aktivite miktarı ile ilgili olarak; Çocuk ve adolesanların her gün 20-30dk. aktif
spor yapmalarını
adolesanlar

önermiştir.

1994 te ise, uluslararası

bir grup tarafından

için fiziksel aktivite önerileri iki ana maddede toplanmıştır.

kararlaştırılan

Birincisi, tüm

ergenlerin her gün fiziksel olarak aktif olmayı bir yaşam tarzı haline dönüştürmeleri,
ikincisi de; adolesanların hafta da 3 veya daha fazla ve her seansta en az 20 dk. süren
orta-şiddetli aktivite yapmaları gerektiğidir.

Fiziksel uygunluk (fitness) tüm fiziksel aktivitelerin ana hedeflerinden

biridir, dört

temel komponent tarafından oluşturulur.

.

Bunlar;

-Vücut kompozisyonu (antropometrik yapı)
-Kardiovasküler uygunluk (V02maks temel öğe olmak üzere)
-Kuvvet
-Flexibilitedir (esneklik) (Kozanoğlu, M.E. 2005: s.294-295-296)

Dünya Sağlık Örgütü, erişkinler için küresel fiziksel inaktivite prevelansının
olduğunu ve yılda 1 .9 milyon ölümün fiziksel inaktivite ile ilişkilendirildiğini bildirmiştir.
(Arıkan, İ. Metintaş, S. Kalyoncu, C. 2008: s.30(1 ))
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%1 7

Çocuk ve ergenlerde total kollesterolün 170 mg/dl'nin üzerinde olması koroner kalp
hastalığı için risk etmeni sayılmaktadır. Sierragel ( 1994)' in yaptığı bir çalışmada, kan basıncı
ile vücut ağırlığı arasında ilişkinin olduğu ve beden kitle indeksindeki artışın arteriyel kan
basıncını artıracağı ifade edilmiştir. (Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005: s.47-73)

2.21.Maksimum Kalp Atım Sayısı,
Egzersiz sırasında ulaşılabilen maksimum kalp atım sayısı, yaşla birlikte düşer.
Maksimum kalp atım sayısı genç yetişkinlerde genellikle 190-200 atım/dk arasındadır. İleri
yaşlarda bu değer aşamalı olarak düşer. Bir çocuk ile yetişkin insanın kalp hacimlerinin vücut
ağırlığı oranlarının karşılaştırıldığında ikisi arasında bir fark olmadığı gözlenmektedir.
Dinlenme halinde kalp atım sayısı, çocuklarda yetişkinlere oranla daha yüksektir.

Yaşlılarda maksimum kalp atım sayısı 220-yaş formülü ile tahmin edilebilir. 5 ile 81
yaşları arasında 23.000 denekle yapılan bir çalışmada, maksimum kalp atım sayısındaki
farklılık sadece yaş ile değil, koşu bandında yapıları ölçümlerde bisikletle yapılan
ölçümlerden daha yüksek çıkmıştır. Genç ve sağlıklı deneklerde maks. kalp atım sayısı hafif
düşük çıkarken, yaşlı deneklerde yüksek çıkmıştır.

2.21.1.Kalp Dakika Volümü,
İstirahat halinde kalp dakika volümü (KDV) olgunluktan sonra yılda yaklaşık olarak %
1 düşer. Buna neden olarak ta kalp kasının kuvvetinde görülen aynı orandaki azalma
gösterilir. Maksimal egzersiz sırasındaki KDV'de istirahat halinde KDV gibi aynı oranda
azalır. Çocuklarda kalbin her kg vücut ağırlığı başına atım gücü (bir kasılmada pompanladığı

.

kan miktarı) ve bir dk.da pompalayabildiği kan miktarı yaşla ters orantılıdır. Bu nedenle,
dinlenme halinde çocuklarda dolaşım sistemi, yetişkinlere oranla daha çok çalışarak vücudun
gereksinimlerini karşılamak durumundadır. Bir başka deyişle, yaş ilerledikçe, kalp daha
kuvvetli bir kasa dönüşürken, aynı zamanda daha da etkili bir organ haline dönüşmektedir.

2.21.2.Koroner Damar Değişiklikleri, Normal kalplerde yaşla birlikte koroner
damarların lümenlerinin kesitine alanlarında azalma olur. Kan akımına açık arter alanı 40-59
yaşları arasında, 10-29 yaşlarına göre% 29 daha azdır.
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2.21.3.Dolaşım

Değişiklikleri,

Yaşlılarda damar çeperleri kalınlaşır, sertleşir ve

skleroz gelişir: bunun sonucunda kan basıncı artar. Kan basıncının artmasına bağlı olarak bu
daralma nedeniyle organ ve ekstremitelere olan kan akımı azalır. Koroner arterlerin
tümündeki daralmalar nedeniyle myokard daha az beslenir. Yapılan çalışmalar, uyarıcı
egzersizlere kan akımının tepkisi yaşlılarda gençlere göre daha az olmasına rağmen, yaşlılarda
kan basıncının tepkisi gençlere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir.

2.21.4.Fiziksel Çalışma Kapasitesi (PWC), Fiziksel çalışma kapasitesinin en iyi
belirlendiği tek ölçüm Maksimal Oksijen Tüketim kapasitesidir (maks V02). Bilinen ve
rahatlıkla gözlenen özelliklerinden birisi antrene olmamış çocukların bile yüksek sayılan
oksijen kapasitelerinin bulunmasıdır. Yapılan araştırmalar 8-12 yaşlarda çocukların
60ml/kg/dk oksijen kapasitesine sahip olabildiklerini göstermiştir ki, bu değer bazı yetişkin,
iyi düzeydeki sporcularda gözlenmektedir. Ancak bu sonuç biraz yanıltıcıdır, çünkü yüksek
maks V02 değeri sporcunun oksijeni etkili kullanabileceği anlamına gelmez. Nitekim
çocuklar bu oksijeni etkili kullanamazlar. Bunun nedeni ise çocuklarda hemoglobin miktarı
yetişkinlere göre daha azdır ve bu nedenle oksijen iyi ve yeterli bir şekilde taşınamaz.
Çocuklarda oksijen borcuna olan tolerans da yetişkinlere oranla daha azdır. Yapılan
araştırmalara göre dinlenme halinde ve belli bir çalışma temposunda çocuk ve gençler,
yetişkinlere oranla daha fazla oksijen kullanmaktadır. Çocuk ve gençler, çalışmayı devam
ettirebilmek için daha çok oksijen gereksinimi gösterdikleri gibi oksijen borcuna daha düşük
bir çalışma temposunda girebilmektedirler. Çocuk ve genç sporcular anaerobik çalışma
sonucu organizmada meydana gelen laktik asit gibi yorgunluk yaratan artık maddelerle başa
çıkmada yetişkin sporculara oranla daha zayıftırlar. Bu nedenle solunum sıcaklığı yükseldikçe
daha çabuk yorulurlar.

"

Aerobik kapasitede ve kardiovasküler fonksiyondaki yaşlanma ile beraber görülen
düşüş, yaşlanmadan daha ziyade aktivitedeki azalmanın bir sonucu olduğu söylenebilir.
Azalan fiziksel aktivite, kilo alınması, respiratör ve kardio vasküler sistemlerdeki yaşla ilgili
değişmelerin hepsi birlikte aerobik kapasiteyi (maksV02) 25 yaşından sonraki her 1 O yıl için
%1 O miktarda azaltmaktadır. Eğer vücut kompozisyonu ve fiziksel aktivite sabit tutulursa
yaşlanma sürecinden doğan maks V02 değerindeki düşüş kendiliğinden her 1 O yılda %5
korunmuş olur. Bazı araştırmacılar genç meslektaşlarıyla aynı yoğunlukta ve volümde
antrenman yapan master atletlerin aerobik kapasitelerindeki düşüşü 50 yaşına kadar her 1 O
yılda bir %1 ile %2 civarında tutulabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte 55 ve 65
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yaşlarından sonra ise düşük maksimum kalp atımının bir sonucu olarak aerobik kapasite de
azalacaktır.

Yukarıda bahsedildiği gibi maks V02'nin yaşla beraber düşüşü fiziki olarak aktif olan
erkeklerde

daha yavaş

olmaktadır.

45-55 yaş arasında

maks V02'de

görülen %9-15

arasındaki olağan düşmeye dayanıklılık egzersizleri ile engel olunabilir. Yapılan uzun süreli
bir araştırmada 60 yaşında olup halen aktif olarak spor yapan denekler, 20 yaşındaki sedanter
gençlerin maks V02 değerlerinden aynı düşüş oranlarına rağmen daha yüksek maks V02'ye
sahip oldukları belirlenmiştir.

(Günay, M. Cicioğlu,

i. 2001: s.395)

Bunun yanında, spor türlerinin adolesan dönemindeki ve yetişkin bireylerin psikolojik
sorunları araştırılırken, sporda karşılaşılan psikolojik sorunlar nelerdir? sorusuna öncelikle
cevap bulunması gerekmektedir. Bu maksatla öncelikle insanın kişilik yapısını ve
gelişimindeki olguları tanımamız önem arz etmektedir.

Son 20 yıl içerisinde spor dünyasında inanılmayacak büyüklükte ilerlemeler meydana
gelmiş ve bunun sonucu olarak, hem bireysel ve hem de takım performansları akıl almaz
boyutlara ulaşmıştır. Gelişen günümüz teknolojisi ve laboratuvar yöntemleri, insan
performansının yeni boyutlarda arttırılmasına ışık tutarken, ortaya atılan yeni bilgi ve
malzemeyle teknik antrenman oldukça büyük bilimsel boyutlar kazanmış, performansı
etkileyen beslenme, kuvvet çalışmaları ve benzeri etkenler, antrenörler tarafından iyi bilinir
hale gelmiştir. Ancak meydana gelen bu etkiye kıyasla yeni değişmeler, spor bilimcileri ve
antrenörlerin işini pek kolaylaştırmamış, tam aksine, daha karmaşık ve zor hale getirmiştir.
Karşılaşılan önemli problemlerden birisi, günümüz sporcularındaki kişilik sorunudur.
Günümüz değer ölçüleri ve bu değer ölçülerinden etkilenme ve yönlenme, 20 yıl öncesine
oranla daha farklıdır. Günümüz beklentileri farklılaşmaya uğramıştır. Bunu yaratan faktörlerin
başında; şimdiki gençlerimizin eskiye oranla daha fazla algılayıcı, sorgulayıcı, daha geniş ilgi
alanı ve daha erken yaşlarda daha çok deneyimlerinin olabilmesi gelmektedir.

Bunların doğal sonucu olarak günümüz spor bilimcileri, psikologları ve antrenörleri;
bir kısım kişisel davranışlara ve psikolojik motivasyona karşı duyarlı olmak zorundadırlar.
(Açıkada, C. Ergen, E. 1990: s.1-29)
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2.22.Fiziksel Gelişme Sürecinde Yetişkinlerin Dikkat Etmesi Gereken Konular,

1. Çocuk ve ergenler değişik genetik yapılara ve çevresel koşullara sahip oldukları için
fiziksel gelişimin her döneminde bazı farklılıklar gösterebilirler. Anne-babalar,
öğretmenler bu durumu doğal karşılamalı ve çocuklar arasında fiziksel gelişme
açısından karşılaştırmalar yapmamalıdırlar.
2. Belli

bir

fiziksel

başaramayacağı

gelişme ve

olgunlaşma

etkinliklere zorlanması,

düzeyine yetişmeyen

çocuğun,

öğrenmeye karşı olumsuz

tutumlar

geliştirmesine neden olur. Bu nedenle öğrenme yaşantılarının seçilmesi ve
desenlenmesinde, çocuğun fiziksel gelişim özellikleri dikkate alınmalıdır. Örneğin
öğrenme yaşantıları, özellikle 0-2 yaş ve 2-6 yaş gruplarında oyunlaştırılarak
kazandırılabilir. Böylece ön öğrenme deneyimlerinden haz alan çocuklar, okul
yaşamına daha kolay uyum sağlarlar. Dolayısıyla anne-babaların, bu konuda gerekli
duyarlılığı göstermeleri, çocukların eğitim yaşantılarındaki başarının yanı sıra, kişilik
gelişiminide olumlu yönde etkiler.
3. Çocukların fiziksel gelişme dönemlerinde, özellikle bazı devinsel beceriler açısından
yetersizlikler göstermeleri doğal karşılanmalıdır. Ancak uygun eğitim yaşantılarının
sağlanması, bu tür yetersizliklerin hızla giderilmesini kolaylaştırır. Örneğin 2-6 yaş
grupları çocuklarının büyük fırçalarla tuvale resimler çizmesi özendirilebilir. Aynı
şekilde ergenlerin sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımı sağlanmalı, devinsel
becerilerin yanında, düşünsel ve duygusal gelişimini de olumlu yönde etkiler. (Aydın,
A. 2003: s.26)
4. Çocukların ve özellikle ergenlerin, fiziksel gelişmeleri hakkında yetişkinler tarafından
önceden bilgilendirilmeleri gerekir. Bu nedenle anne-baba ve öğretmenler fiziksel
gelişim dönemlerinin biye-fizyolojik özelliklerini bilmeli ve bunları çocuğa uygun bir
dille aktarmalıdır. Bu durum ergenlik dönemi açısından özel bir önem taşımaktadır.
Bu dönemde her yönden yoğun bir değişim dönemi içinde bulunan ergen, özellikle
cinsel gelişme açısından aydınlatılmalıdır. Bu bağlamda insan organizmasındaki
değişimin, doğal ve normal bir durum olduğu vurgulanmalıdır. Aksi takdirde ergen,
vücudundaki değişimleri rahatsız edici bulubilir. Doğal olarak bu durum, ergenin
kendiyle barışık ve uyumlu bir kişilik yapısı ve cinsel kimlik geliştirmesini
güçlendirebilir.
5. Çocuklar ve gençler her dönemde yetişkinlerin ussal uyarı ve yönlendirmelerine
gereksinim duyarlar. Ancak bu uyarı ve yönlendirmelerin, belli fiziksel gelişim
dönemlerinin özelliklerine göre, farklılaşacağı açıktır. Bu durum özellikle erinlik ve
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ergenlik dönemleri için, ayrı bir önem taşımaktadır.

Çünki bu dönemlerde akran

grupları, önemli bir referans kaynağıdır. Dolayısıyla yetişkinler, çocukların fiziksel ve
psikolojik

gelişimine

uygun

eğitsel

tutumlar

geliştirmelidir.

Örneğin

ergenlik

döneminde, hızla gelişen bedensel yapı ve fiziksel enerjiyi, geniş ölçüde yarışmaya
dayalı sporlara eğilimi eğilimi artırabilir ve hatta bu bağlamda saldırganlık belirtileri
gözlenebilir. Ayrıca ergenler akran gruplarının onay ve kabulüne yoğun bir ilgi
duyarlar, o arada yerleşik kurallara karşı tepkisel tutumlar gösterirler. Bütün bu
değişim sarsıntıları gerçekte ergenin yaşadığı biyo-fizyolojik ve psiko-sosyal gelişimin
bir yansımasıdır. Ergen bu dönemde, yetişkinlerin hoşgörü ve anlayışına gereksinim
duyar ancak bunu genellikle seslendirmez. Bu nedenle yetişkinler, ergenlerle yakın bir
ilişki içinde bulunmalı ve empatik yaklaşımla yaklaşmalıdırlar.
6. Çocuk ve gençler, asla fiziksel eksiklik ya da özürleri nedeniyle eleştirilmemelidirler.
Ayrıca fiziksel donanımları yetersiz olduğu için, bazı etkinliklerde başarısız olmaları
halinde, kesinlikle suçlanmamlıdırlar.
7. Fiziksel gelişmede, yoğun bireysel ayrılıklar ve farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre
genetik kombinasyonların

çokluğu nedeniyle iki kardeşin bile, farklı fiziksel gelişim

özelliklerine sahip olması doğaldır. Dolayısıyla çocuklarınfiziksel

gelişim düzeyleri

açısından kıyaslanması, hem anlamsız hem de kişilik gelişimlerini olumsuz yönde
etkileyebileceği için zararlı bir tutumdur. (Aydın, A. 2003: s.27)

••
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BÖLÜM.III

3.YÖNTEM

Bu

bölümde

sırası

ile araştırmanın

yöntemi,

araştırmanın

evreni,

ömeklem,

araştırmacının rolü, araştırmada kullanılan veri toplama aracı, verilerin analizi ve geçerlilik
güvenirlik ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Şekil 2. Araştırmanın yönteminde izlenen yol

(

)

YÖNTEM

!.Araştırmanın
alanının belirlenmesi
5. Verilerin analizi
edilmesi

2. Araştırmanın
örnekleminin seçilmesi

4. Verileri toplama
süreci
3. Verilerin
Toplanması

3.1.Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada

verilerin

toplanması,

çözümlenmesi

ve yorumlanmasında

nitel

(qualıtatıve) bir araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Nitel araştırmada amaç genelleme yapmak değil, bütüncül bir resim elde etmektir.
Nitel araştırma, çalışılan konuyu derinlemesine ve ayrıntılı bir biçimde incelemeyi amaç
edinmektedir.

Nitel

yöntemlerden

en sık kullanılanı,

görüşmedir.

araştırmada kullanılan en yaygın veri toplama yöntemlerinden

Görüşmenin,

nitel

biri olmasının nedeni, bu

yöntemin bireylerin verilerini, görüşlerini, deneyim ve duygularını ortaya çıkarma yönünden
oldukça güçlü olması ve konuşmayı temel almasıdır. Bu yönüyle testlerde ya da sormacalarda
var olan sınırlık ve yapaylık ortadan kalkmış olmaktadır (Yıldırım, A. Şimşek, H. 2005:
s.113-118)
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Ayrıntılı

ve

derinlemesine

veri

toplama,

katılımcıların

bireysel

algılarını,

deneyimlerini ve bakış açılarını doğrudan öğrenme, mevcut durumları anlama ve açıklama
amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Bu araştırma, Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danımanlığı 3. ve 4. sınıf
öğrencilerine

"Sportif Aktivitelerin Ergenlerin Gelişimlerine" hangi oranda etkili olduğunu

ve PDR Adaylarının bu bağlamdaki bilgi düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan nitel bir
araştırma yöntemidir. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden

yarı yapılandırılmış

görüşme

türü kullanılarak oluşturulmuştur.

3.2.Araştırmanın Alanı,
Bu araştırma, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Öğretmenlik Bölümünde eğitimlerini
sürdüren 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Sportif Aktivite ve Beden Eğitimi uygulamalrının
Ergenlerin Gelişimlerine olan etkileri üzerine bilgi düzeylerini anlamlı kılmak için Rehberlik
Psikolojik Danışmanlık Öğretmen adayları ile birlikte uygulanmıştır. Araştırmanın verilerini
P.D.R adayları ile yapılan Değerlendirme Anketi sonuçları belirlemişitir. Araştırma alanını
Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık 3. ve 4. sınıf öğrencileri
belirlemiştir.

3.3.Araştırmanın örneklemi,
Araştırmanın ömeklemini Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık
3.ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu örnekleme daha önceden Beden Eğitimi ve
Rehberlik Psikolojik Danışmanlık uzmanları tarafından oluşturulmuş olan değerlendirme
anket soruları uygulanmıştır.

••
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Tablo 5. P.D.R Öğretmen adayları katılım durumu

Cinsiyet

Katılım durumu

Oran

Erkek

5

%16.6666

I

I

Kız

I
I

Toplam
I

I
25

%83.3333

30

%100

I
I

I

I

3.4. Verilerin Toplanması,

Görüşme teknikleri, kendi içinde 3 'e ayrılmaktadır. Bunlar planlı bir şekilde görüşme
yapılan "yapılandırılmış", önceden herhangi bir plan yapılmayan görüşme tekniği olan
"yapılandırılmamış" ve araştırmacının sormayı planladığı görüşme sorularını önceden
hazırladığı, yanıtlayıcıya soruları istediği genişlikte yanıtlamasına izin veren, ne katı ne de
esnek ikisi arasında bulunan "yarı yapılandırılmış" görüşme tekniğidir. Yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği cevaplayıcıya özgür bir yanıtlama olanağı sunduğu yani kısıtlama yapmadığı
için araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bu amaçla 12
sorudan oluşan değerlendirme envanteri formu hazırlanmıştır.

20 Mayıs-4 Haziran 2009· tarihleri arasında Rehberlik Psikolojik Danışmanlık
Öğretmen adayı olan 3.ve 4. sınıf öğrencilerine o andaki öğretmenlerinin de gözetiminde
uygulanmıştır.

P.D.R Adaylarının ergenlerin gelişimlerindeki psikolojik, bilişsel ve fiziksel etkenlerin
neler olduğuna ilişkin bilgilerinin ne durumda olduğunu ve Beden Eğitimi Uzman ve
Öğretmenleriyle işbirliğini hangi parametrelere dayandırabileceğine ilişkin farkındalık
duygularını anlamlandırabilecek çok boyutlu bir araştırma oluşturulmuştur.
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3.5.Verilerin analizi,

Veri analizi araştırma sürecinde kaydedilen görüşmelerin, alınan notların anlamlı
kullanılır hale getirilmesidir. Niteliksel araştırmalarda veriler "betimsel analiz (Descriptive
Analysis)" ve "içerik analizi" olmak üzere iki şekilde çözümlenmektedir.

Bu araştırmada toplanan verilerin incelenmesinde "betimsel

analiz"

tekniği

kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre elde edilen veriler, önceden belirlenen izleklere göre
özetlenir ve yorumlanır. Bu tür çözümlemede amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve
yorumlanmış bir biçimde okura sunmaktır. (Yıldırım. A. Şimşek, H. 2005: s.113-118)

Betimsel analiz yönteminde görüşme yapılan bireylerin ifadelerinden doğrudan
yararlanılabilir. Bu görüşler, önceden belirlenen kavramsal çerçeve etrafında kategorilere
ayrılır, betimlenir. Daha sonra tanımlanan bulgular açıklanır ve bulgular arasında neden sonuç
ilişkisi kurulur (Yıldırım, A. Şimşek, H. 2005: s.l 13-118)
Betimsel analizde veriler dört aşamada analiz edilmektedir. Bunlar:
1. Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma
2. Tematik çerçeveye göre verilerin islenmesi
3.

Bulguların tanımlanması

4.

Bulguların yorumlanmasıdır.

Yukarıda belirtilen betimsel analizde veriler belirtilen adımlar doğrultusunda analiz
edilmiştir. Görüşmeler sırasında kaydedilen kasetler araştırmacı tarafından tek · tek
çözümlenerek bilgisayar ortamına akjanlmıştır.

Araştırma bulguları, görüşme soruları temel alınarak tema kabul edilmiştir ve
araştırmaya katılanların görüşme sorularına verdikleri yanıtlardan alt tema oluşturularak
sunulmuştur. Verilen cevapların betimsel analizi yapıldıktan sonra alt temaların hangi sıklıkta
tekrar ettiği hesaplanarak en sık tekrarlanan öğrenci görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Öğrenciler tarafından belirtilme sıklığına göre alt başlıklara ayrılarak frekans (f) ve yüzde(%)
çizelgeleri hazırlanmıştır. Daha sonra her soru tek tek yorumlanmıştır.
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3.6.Geçerlilik ve Güvenirlik,

Bilimsel bir araştırmada amaç, belli sorulara cevap aramak ya da hipotezlerin test
edilmesidir. Verilen cevapların, ya da hipotezlerin test edilmesinin amacı hipotezlerin
"geçerliliği" ve "güvenirliği" dir. Geçerlilik ve güvenirlik araştırmanın doğruluğunu
gösterecek en önemli ölçütlerden biridir. Bu nedenle araştırmada kullanılan en yaygın
ölçütlerdir.

3.6.1.Geçerlilik,
Görüşme formunun iç geçerliliğini sağlamak için görüşme soruları 3 uzmana verilmiş
ve incelenmesi sağlanarak forma son şekli verilmiştir. Araştırmada geçerlilik çalışmaları için,
elde edilen bulgular daha önceden oluşturulan kuramsal çerçeve ile uyumlu olup olmadığı
sürekli kontrol edilerek devam edilmiş ve bu verilerin araştırmaya rehber olduğu gözlenmiştir.

3.6.2.Güvenirlik,
Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlıktır. Bu, bir bakıma,
araştırmalarda alınan bir sonucun, başka araştırmacılar tarafından aynı süreçlerin izlenmesi ile
aynı sonuçların alınabilmesidir. Bu araştırmanın güvenirliğini sağlamak için görüşme
sırasında yapılan kayıtlar ve yazılı olarak toplanan veriler çözümlenerek bilgisayar ortamına
aktarılmıştır, tüm görüşmelerin dökümü oluşturulduktan sonra uzman görüşü alınarak kontrol
edilmiştir. Daha sonra Elde edilen veriler incelenerek kendi içinde ayni anlamı içeren veriler
bütünleştirilerek betimsel bir tablo oluşturulmuştur. Tüm veriler bu şekilde incelendikten
sonra görüşme verileri araştırmacılar tarafından ayrı ayrı okunarak "görüş birliği" ve "görüş
ayrılığı" olan konular ortaya çıkarılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sonuç tüm
araştırmacılar için güvenilir kabul edilmiştir.
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BÖLÜM IV.

4.BULGULAR
Bu bölümde araştırma grubunun genel özellikleri ve araştırmada elde edilen bulguların
tabloları yer almaktadır.

I.Branşı?
Tablo 6. Araştırma gurubunun branşa göre dağılımı
Verilen cevaplar

I

I

IP.D.R

II
1 sorunun yanıtı 30 kişinin 30 da

Frekans
30

O/o

I

100

II

P.D.R (%100) yanıtını

I
I

vermiştir.

2.Cinsiyeti?
Tablo 7. Araştırma gurubunun cinsiyet dağılımı
Verilen cevaplar

Frekans

%

5

16.6666

25

83.3333

I

I Erkek
!Kız

I

I
I

2. soruya 5 yanıt erkek (%16.6666), 25 yanıtta kız (%83.3333) cevabı verilmiştir.

.

3.Yaşı?

Tablo 8. Araştırma gurubunun yaşa göre dağılımı.
Frekans

O/o

121

21

70

122

5

16.6666

123

2

6.6666

124

2

6.6666

Verilen cevaplar

I

3 .soruya 21 yanıt 21 (% 70), 5 kişi 22 yanıtla (%16.6666), 2 şer yanıt 23 ve 24
işaretlemiştir (%6.6666)
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4.Uyruğu?
Tablo 9. Araştırma

gurubunun

Verilen cevaplar
K.K.T.C
,K.K.T.C/T.C

uyruğa göre dağılımı.
Frekans

O/o

29

96.6666

1

3.3333

I

I
I

Uyruğu sorusuna 29 yanıt K.K.T.C verilirken (%96.6666), 1 kişi K.K.T.C/T.C
vermiştir (%3.3333).

yanıtını

5.Beden eğitimi öğretmenlerinin ve Rehberlik Psikolojik Danışmanların, öğrencilerin
gelişimi açısından beden eğitimi dersi içeriği bağlamında koordineli çalışmaları nasıl
anlam ifade eder?

Tablo 10. Öğretmenlerin aralarındaki koordinasyon ve işbirliğine yönelik dağılımları.
Verilen cevaplar

I

Frekans

II
II

O/o

!Koordinasyon Uyumu

13

I İşbirliği
I Yönlendirme

10

18.5185

8

14.8181

ı Gelişim Düzeyi

7

12.9629

ıİlgi ve İhtiyaç

6

11.1111

5

9.2592

!Yetenek

2

3.7037

ı Sağlıklı Yaşanı

2

3.7037

1

1.8518

ıolumlu

ıÖzgüven

.

I

24.0740

Beden eğitimi öğretmenlerinin ve Rehberlik Psikolojik Danışmanların, öğrencilerin
gelişimi açısından beden eğitimi dersi içeriği bağlamında koordineli çalışmaları nasıl anlam
ifade eder? Sorusuna 13 yanıtla Koordinasyon Uyumu (%24.0740), 1 O yanıtla İşbirliği
(%18.5185), 8 yanıtla Yönlendirme (%14.8181), 7 yanıtla Gelişim Düzeyi (%12.9629), 6
yanıtla İlgi ve İhtiyaç (%11.1111), 5 yanıtla Olumlu (%9.2592), 2 şer yanıtla Yetenek ve
Sağlıklı Yaşam (%3. 703 7), 1 yanıtla Özgüven (% 1.8518) değerlendirilmesi yapılmıştır.
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Okul rehberlik hizmetleri ekip çalışmasını gerektirir. Bu ekibin içinde öğretmenlere

önemli rollerin düştüğü pek çok uzman tarafından benimsenmektedir (Baker, 1993; Harrison,
1993; Loesch ve Goodman, 1993; Myrick, 1997; Erkan, 1999; Doğan, 2000; Yeşilyaprak,
2000). Amerika Birlesik Devletleri'nde (ABD) öğretmenler, psikolojik danısman mevcudu
yetersizliginden dolayı, uzun yıllar okul rehberlik hizmetlerinden birinci derecede sorumlu
tutulmuslardır. 1960'1ı yıllara kadar, rehberlik ile ilgili kitaplar ögretmenlere dönük olarak
yazılmıstır (Dogan, 2000). Tavsiye programı (advisor program/mentoring program), öğretmen
tavsiye programı (teacher as advisor program) adları ile öğretmenlerin 15-20 öğrenciye her
türlü konuda yardımcı olması beklenilmiştir. Ülkemizde de öğretmenlere rehberlik
hizmetlerinde görevler uzun yıllardır verilmektedir. 1939 yılında ilkokul müfredat
programında, 1948 yılında ortaokul müfredat programında öğretmenlere öğrencilerin başarılı
olmaları için rehberlik etme görevi verilmiştir (Tan, 2000). 1962 yılında toplanan 7. Milli
Egitim Şurasında her sınıf için "sınıf öğretmenliği" uygulaması getirilmiştir (Milli Egitim
Bakanlığı [MEB], 1962). 7. Milli Egitim Şurasında ve sonra çıkan çesitli yönetmeliklerde
sınıf ögretmenlerinin rehberlik ile ilgili görevleri belirlenmistir. Bu yönetmeliklerde sınıf
ögretmenlerine ögrencileri tanıma, uyum saglamalarında yardımcıolma, ögrenciproblemlerini
çözme vb. gibi görevler verilmistir.Eğitimde gelişimsel rehberlik anlayışına göre rehberlik
hizmetlerinin üç temel alanı vardır. 1) Bireyin yaşamayı öğrendiği Kişisel-Sosyal Gelişim, 2)
Bireyin öğrenmeyi öğrendiği Eğitimsel Gelişim, 3) Bireyin çalışmayı öğrendiği Mesleki
Gelişim. Gelişimsel yaklaşım "Kişisel-Sosyal Gelişim" i sağlamak için bireyin; kendi ve
başkalarını kabul etme, başkalarını anlama, aile değerlerini anlama, toplum olgusunu anlama
ve uyum sağlama, karar verme, plan yapma ve yürütme, kişisel güvenliği sağlama ve sosyal
beceriler kazanma gibi yaşam hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamaya çalışmaktadır.
(Gökçakan, Z., 2008: s.126)
Gelişimsel rehberlik modeli ile birlikte, öğretmenlere rehberlik hizmetlerinde verilen
görevler daha da önem kazanmıştır. Gelişimsel rehberlik modelinin anasınıfından lise son
sınıfa kadar tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflemesi; tedavi değil eğitim odaklı olması
öğretmenlerin önemini daha da artırmıştır. "Gelişimsel rehberlik tüm okul personelinin
katılımını gerektirir", "Rehberlik programı takım odaklıdır" ilkeleri ile öğretmenlerin
gelişimsel rehberlik programlarındaki önemi vurgulanmaktadır.

İlkögretim öğretmenlerinin kendilerini sınıf rehber öğretmeni olarak kabul ettikleri ve
öğrencilerin gelişimlerinin desteklemede, ortaögretim öğretmenlerine oranla, daha etkili
oldukları belirtilmektedir. (Synder, 1993; Dogan, 2000; Ültanır, 2003) Temel eğitimde
öğretmenlerden beklenilen rehberlik rollerini Yeşilyaprak ( 1999) şu şekilde sıralamaktadır: 1.
Öğrenciyi dinleme ve nasihat etme rolü, 2. Öğrenciyi kabul ve havale etme rolü, 3. Öğrenci
potansiyelini kesfetme rolü, 4. Ögrencinin mesleki gelisimine yardımcı olma rolü, 5. İnsan
ilişkilerini geliştirme rolü, ve 6. Okul rehberlik programını destekleme ve geliştirme rolü.
Erkan (1999) öğretmenlerin rehberlik ile ilgili görevlerini şu şekilde sıralamaktadır: Okul
rehberlik programının planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde katkı sağlamak;
okul rehberlik kuruluna katılmak; sınıfında rehberlik hizmetlerinde kullanılabilecek materyali
sağlamak; öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarını ve bunların ne ölçüde karşılandığını belirlemek;
çeşitli problemleri olan öğrencileri belirleyerek bunları rehberlik servisine sevk etmek;
öğrencileri rehberlik hizmetlerinden yararlanmaları yönünde teşvik etmek; rehberlik
hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitim etkinliklerine aktif olarak katılmak; öğrenciler hakkında
bilgi toplamak; grup rehberliği etkinlikleri konusunda beceri ve deneyim kazanmak ve
psikolojik danışmanla iş birliği içinde bu etkinlikleri yürütmek. Myrick ve Myrick (1992),
nitelikli öğretmenlerin yeterliklerinin nitelikli psikolojik danışmanlarla benzer olduğunu
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belirtmekte ve nitelikli öğretmenlerin yeterliklerini şöyle sıralamaktadır. (akt, Dogan, 2000,
s.130): 1. Öğrenciyi anlama, 2. Eğitimi bireyselleştirme, 3. Öğrencilerin birbirini dinlemeleri,
paylaşmaları için sınıfta tartışma ortamı yaratma, 4. Ana-baba ve öğrencilerle olumlu ilişkiler
kurma, 5. Bireysel öğrenme yaşantılarını örgütleme, 6. Esnek olma, 7. Yeni fikirleri
denemeye açık olma, 8. Etkili kişiler arası iletişim becerisi sergileme ve 9. Olumlu bir eğitim
ortamı yaratma. Myrick (1997) okul rehberlik personeli arasında yer verdiği öğretmenlerin
görevlerini
de şöyle sıralamaktadır:
Kapsamlı
gelişimsel
rehberlik
programının
geliştirilmesinde ve uygulanmasında yardımcı olma; özel öğrenme ihtiyacı olan öğrencilerin
belirlenmesinde yardımcı olma; yaklasık 20-25 öğrencinin sorumluluğunu alarak sınıf
öğretmenliği yapma; sorumlu olduğu her öğrenciyi tanımaya çalışma; sorumlu olduğu
öğrencilerin ailelerini tanıma ve onların okulla olan ilişkilerinde yardımcı olma; sorumlu
olduğu öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmalarına yardımcı olma; öğrencilerin ihtiyaçlarını
belirleme ve rehberlik kurullarında öneriler sunma; öğrencilerin rehberlik ihtiyaçları
doğrultusunda okul danışmanı ve diğer okul personeli konsültasyon yapma; rehberlik
hizmetlerini geliştirecek hizmet içi eğitim programlarına katılma.(Nazlı, S. 2008: s.11-25)
MEB'in 2006 -2007 ögretim yılında hazırlamış olduğu ilkögretim ve Ortaögretim Sınıf
Rehberligi Programında yedi yeterlik alanı belirlenmiş (okula ve çevreye uyum, eğitsel başarı,
kendini kabul, kişiler arası ilişkiler, aile ve toplum, güvenli ve sağlıklı hayat, eğitsel ve
mesleki gelişim) ve bu yeterliklerin sınıf rehberliği etkinlikleri ile öğrencilere kazandırılması
ön görülmüştür. (Nazlı, S. 2008: s.11-25)
6.Hiç spor yapmayan bir ergenle spor yapan ergen arasındaki belirgin gelişim farkları
sizce nelerdir?
Tablo 11. Spor yapanlarla yapmayanlar arasındaki gelişim farkları dağılımı.

Frekans

O/o

ı Bedensel Gelişim

15

19.4805

ı Sosyal Gelişim

14

18.1818

ı Sağlıklı Gelişim

13

16.8831

9

11.6883

ıBenlik Saygısı

6

7.7922

I Olumlu

6

7.7922

I Başarılı

5

6.4935

I Mutlu

5

6.4935

ı Zeka Düzeyi

4

5.1948

Verilen cevaplar

I

ıÖzgüven

"

Hiç spor yapmayan bir ergenle spor yapan ergen arasındaki belirgin gelişim farkları
sizce nelerdir? sorusuna 15 yanıtla Bedensel Gelişim (%19.4805) Sportif faaliyetlerde;
düzenli ve dinamik çalışma programları ile meydana gelen en önemli fizyolojik
değişikliklerden biri, maksimum oksijen kullanma kapasitesinin artması, daha büyük yüklerle,
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daha uzun bir zaman, yorgunluk duymaksızın efor sarf edebilmesi demektir. Düzenli spor
faaliyetleri sonucu, maksimum kalp dakika volümü de artar. Bazı kişilerde 18-20 Lt/ dk. 'ya
kadar çıkar. Bu artmada en büyük pay, maksimum kalp atım sayısından çok, maksimum kalp
atım volümünündür. Efordan sonra kalbin normale dönmesi kısa zamanda ve süratli olur. Bu
özellik, bazı kondisyon testlerinin temelini oluşturur. (Akgün, N., 1989: s.61-66) 14 yanıtla
Sosyal Gelişim (%18.1818), 13 yanıtla Sağlıklı Gelişim (%16.8831) Spor hipofiz bezinin
salgılarının uyumlu olarak faaliyet göstermesini düzenler. Spor yapmayan bireylerde hipofiz
bezinin salgılarının azalmasına yol açar. Bu salgıların azlığı, vücutta aşırı yağ birikmesine,
organların küçük kalmasına, cüceliğe, çok salgılanması ise, çeşitli organların anormal
büyümesine ve devliğe neden olur. Yine sporun etkilemiş olduğu timid bezi "tiroksin"
hormonunu salgılar. Bu hormon hücrelerdeki yanmayı hızlandırır, istem dışı sinir sistemini
uyarır. Hormonun azlığı şişmanlıklara ve ruhsal etkinliğin azalmasına, çokluğu ise; çarpıntı,
terleme ve sinirliliğe neden olur. Spor vücutta hipofiz gibi farklı etkinliğe bir çok hormon
salgılayan böbrek üstü bezlerinde de olumlu değişiklikler sağlayarak, "Adrenalin" ve "Kertin"
hormonlarını salgılar. Sporun diyabetli hastalarda, insülin salgısını artırması nedeniyle, glikoz
kullanımını arttırdığı ve kan şekerini düzenlediği kabul edilmiştir. Spor esnasında, glikoz
metabolizmasında önemli rolü bulunan pankreas'ın salgısı olan "Glukagon"u arttırdığı
bilinmektedir. Yine çalışmalar esnasında, kanda adrenalinin birden arttığı görülür. Bu durum
böbrek üstü bezinin egzersiz neticesinde aktivitesinin arttığını gösterir. (Erol U, Özer B. 1999:
s.35-41). 9 yanıtla Özgüven (%11.6883), 2 şer yanıtla Benlik Saygısı ve Olumlu (%7.7922),
yine 2 şer yanıtla Başarılı ve Mutlu (%6.4935), 1 yanıtla Zeka Düzeyi (%5.1948) şeklinde
değelendirmeler yapılmıştır.
Spor esnasında, egzersize reaksiyon olarak "endorfin" hormonu salgılanmaktadır. Bu
hormon, egzersizin yapılmaya başlamasıyla beraber artma gösterir ve çalışma sonucunda
vücudun tamamen rahatlamasını ve stresin atılmasını sağlar. Spor çalışmalarının, burada
değinmediğimiz sistemlere de, dolaşım, solunum, kan ve hormon sistemleri vasıtasıyla
etkisinin olumlu yönde olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Düzenli yapılan sportif
faaliyetler, vücut geliştirme çalışmaları, kan kötü kolesterol'u (LDL) düşürerek, kalp krizini
büyük ölçüde önlemekle birlikte, bütün vücut sistemlerini olumlu etkileyerek, organ
kapasitesini, kondüsyonu ve vücut kuvvetini artırmaktadır.
7.Ergenler gizil kapasitelerini tanımlama aşamasında bedensel faaliyetlerden nasıl
yararlanabilirler?
Tablo 12. Gizil kapasite tanımında bedensel faaliyetlerden yararlanma dağılımı.
Verilen cevaplar

Frekans

%

55
I
ıFarkındalık

14

25.4545

!Gizil Kapasite

13

23.6363

I Kendini Tanıma

10

18.1818

!Kendini Keşfetme

6

10.9090

I Yetenek

4

7.2727

Joıumlu

3

!Kendini Geliştirme

3

5.4545

ıÖzgüven

l

1.8181

I İfade Edebilme

l

1.8181
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I

5.4545

14 yanıtla Farkındalık (%25.4545), 13 yanıtla Gizil Kapasite (%23.6363), 10 yanıtla
Kendini Tanıma (%18.1818), 6 yanıtla Kendini Keşfetme (%10.9090), 4 yanıtla Yetenek
(%7.2727), 3 er yanıtla Olumlu ve Kendini Geliştirme (%5.4545), 1 er yanıtla Özgüven ve
İfade Edebilme (%1.8181).
8.Bedensel faaliyetler ergenlerin

duyuşsal (Psikolojik) yönlerini sizce nasıl etkiler?

Tablo 13. Bedensel faaliyetlerin

I

duyuşsal yönlerinin dağılımı.

Verilen cevaplar

Frekans

I

O/o

I Rahatlama
I Olumlu

20

47.6190

13

30.9523

ıÖzgüven

3

7.1428

ı Farkındalık

2

4.7619

ıDuyuşsal Gelişim

2

4.7619

I Paylaşım

1

2.3809

ı Zeka ve Yetenek

1

2.3809

Fiziksel egzersiz içeren serbest zaman aktiviteleri bireye yeni beceriler öğretir, yeni
maceralar yaşatır, bireyin hem mental hem de fiziksel olarak gelişimine katkıda bulunur.
İnsanlar, yeni amaçları hedeflediği ve tüm potansiyellerini bu amaçlar doğrultusunda
harcadıkları için, toplumda yapay ve materyalist bir kültüre doğru tehlikeli bir eğilim
oluşmuştur. (Tinsley, H.E.A., Tinsley,D. J.1986: 1-45)
Bedensel faaliyetler ergenlerin duyuşsal (Psikolojik) yönlerini sizce nasıl etkiler
sorusuna 20 yanıtla Rahatlama (%47.6190) Serbest zamanın fiziksel egzersizle
değerlendirilmesi ile rahatlama ve "dinlenmenin elde edilebilmesi için gerekli olan ortamı
hazırlanmanın en iyi yolu, bu olumlu faydaların yapısının ve sebeplerinin anlaşılmasıdır. 13
yanıtla Olumlu (%30.9523) Heywood'a göre olumlu ve eğlendirici aktivitelerin türü ne olursa
olsun stres dolu bir yaşantının sonrasında kas gerilimi ve kalp atım sayısında değişmelere yol
açarken, stresle ilgilenen daha sonraki çalışmalar doğal çevreler ve fiziksel egzersizin bu tip
değişimlerde kent çevrelerine göre daha verimli olduğunu ortaya koymuştur
(Heywood,L.1978: 86-97), Özgüven sorusuna 3 yanıt (%7.1428) Diğer taraftan fiziksel
egzersizden kaynaklanan gelişmeleri psikolojik nedenlerle açıklayan bir çok teori de ileri
sürülmüştür. Bir teoriye göre gelişmiş fiziksel uygunluk bireye kontrol ve benlik yeterliği
duyguları kazandırır. (Rippe, J.M., Ward, A., Porcari, J.P., Freedson, P.S. 1988: s.259)
Farkındalık ve Duyuşsal Gelişim sorusuna 2 yanıtla (%4.7619), Paylaşım ve Zeka ve Yetenek
sorusuna 1 er yanıt verilmiştir (%2.3809).
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Egzersizin eğlenmeyi, oyalanmayı ve hoşnutsuzluk veren duygu, düşünce ve
davranışlardan kurtulmayı sağladığını savunan başka bir teori vardır. (Kilpatrick. D. 1982:
s.97-100). Beşinci teori egzersizin, anksiyete ve stresin fiziksel semptomları olan terleme,
hızlı nefes alıp verme ve yorgunluk hissini herhangi bir duygusal bozukluk olmaksızın
yaşattığını, bu semptomların sık sık yaşanmasının öznel olarak psikolojik fonksiyonu
geliştirdiğini ileri sürmektedir. Sosyal desteğin çok fazla olmasının,egzersiz yapan bireylerin
psikolojik durumlarını güçlendirdiğini öne süren bir başka teori vardır. Schwartz, (Schwartz,
G. E., Davidson, R. J., & Coleman, D. J. 1978: s.321-328) egzersizin, bilişsel sistemde
oluşabilen anksiyete ve stres gibi olumsuz duygulanımlarla mücadele ettiğini ifade eden bir
teoriyi ortaya atmışlardır.
Son yıllarda ise araştırmacılar arasında, egzersizin mental ve psikolojik işlev üzerine
yapmaktan olan etkisine neden olarak çok farklı bir görüş vardır. Bu işlevsel gelişimler
fiziksel egzersiz veya aerobik kapasitedeki artıştan dolayı değil, egzersiz yapan bireyin bu
aktivite sonucunda psikolojik olarak daha iyi bir duruma geleceğine inanmasındandır. Burada
gelişimin temel nedeni algılama ile açıklanmaktadır. (Long, B. C. 1983: s.171-186)

9. Benlik saygısının sporla ilişkisi nasıl olmalıdır?
Tablo 14. Benlik Saygısı ve Spor ilişkisinin dağılımı.
Verilen cevaplar

Frekans

%

I
ıÖzgüven

16

31.3725

!Olumlu

13

25.4901

\Başarı Duygusu

8

15.6862

7

13.7254

2

3.9215

2

3.9215

ıBiz Duygusu

1

1.9607

Iİş Birliği

1

1.9607

ı Sorumluluk

1

1.9607

ıÖzsaygı
II
ıDışa Dönük

ı Farkın dalık

II

I

••

16 Yanıtla Özgüven (%31.3725), 13 yanıtla Olumlu (%25.4901), 8 yanıtla Başarı Duygusu
(%15.6862), 7 yanıtla Özsaygı (%13.7254), 2 şer yanıtla Dışa Dönük ve Farkındalık
(%3.9215), 1 er yanıtla Biz Duygusu, İş Birliği ve Sorumluluk (%1.9607).
Bedensel etkinlik ve fiziksel sağlık ilişkisini inceleyen çalışmaların sayısıyla
karşılaştırıldığında psiko-sosyal sağlığa yönelik etki üzerindeki çalışmaların çok sınırlı olduğu
fark edilecektir. Spor faaliyetlerinin ruhsal sağlığa etkisiyle ilgili çalışmalar genellikle dört
boyut üzerinde yoğunlaşmıştır,
bunlar duygu-durum, korku, depresyon ve benlik

109

tasavvurudur. Konuyla ilgili deneysel çalışmaların sonuçlarını derleyen Knoll, bedensel
egzersize bağlı olarak duygu-durum ve benlik algısında olumluya doğru bir artışın, korku ve
depresyonda ise bir azalmanın yaşandığını belirtmiştir.
Benlik saygısı, insanın kendini ne kadar kabul ettiği, sevdiği, değer verdiği ve
çevresinden ne kadar onay gördüğüyle ilişkilidir. İnsanların kendileri hakkında ne
hissettiklerini
anlayabilmek içinde araştırmacılar;
benlik saygısı ile beden imgesi
memnuniyeti arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. (Blascovic. J. Tomaka. J. 1991: s.l 15-120)

Egzersiz yapmanın beden imgesi memnuniyeti ve benlik saygısına etkisini ortaya
koymak adına yapılan araştırmalar çerçevesinde araştırmacılar; benlik saygısı, vücut imgesi
memnuniyeti ve egzersiz arasında dolaylı yoldan bir ilişki olabileceğini söylemişlerdir. Fakat
bunu desteklemeyen araştırmalar da vardır. (Aine.D.Leister.D. 1995: s.81)
10.Sportif faaliyetler ergenlerin sosyal faaliyetlerini nasıl etkiler?
Tablo 15. Sportif aktvitelerin sosyal faaliyetlere etkisi dağılımı.
Verilen cevaplar

I

Frekans
66

""

I

%

ısosyal Uyum

23

34.8484

I İletişim

10

15.1515

ıoıumlu

8

12.1212

JGrupDinamiği

6

9.0909

ıözgüven

6

9.0909

I Paylaşım

5

7.5757

ıKötü Alışkanlıklar

4

6.0606

ıYardımlaşma

2

3.0303

ıöfke Kontrolü

1

1.5151

ısorumluluk

1

1.5151

23 yanıtla Sosyal Uyum (%34.8484), 10 yanıtla İletişim (%15.1515), 8 yanıtla Olumlu
(%12.1212), 6 şar yanıtla Grup Dinamiği ve Özgüven (%9.0909), 5 yanıtla Paylaşım
(%7.5757), 4 yanıtla Kötü Alışkanlıklar (%7.5757), 2 yanıtla yardımlaşma (%3.0303), Öfke
Kontrolü ve Sorumluluk ise 1 er yanıtla değerlendirilmiştir.
Sosyal gelişim, kişinin doğumdan yetişkin oluncaya kadar, başka insanlarla olan
ilişkilerinin ve onlara karşı geliştirdiği bilgi ve duygular bütünü olarak ifade edilir. Başka bir
değişle sosyalleşme, kişinin yetişkin çevresinde geçerli olan norm ve değer yargılarında
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uygun bir davranış geliştirme sürecidir. Bir başka tamıma göre ise sosyalleşme kişinin grup
normlarına uyması ve bunları öğrenmesini sağlayan süreçtir.
Çoğunluk sporun "bireysel yeteneklerin keşfedilmesi" ni sağladığı yönünde hemfikirdir.
Sporun "zihinsel gelişime olumlu katkı "da bulunduğu yönünde de ortak bir görüş olduğu
tespit edilmiştir. Araştırmanın konusu ile ilgili olarak en önemli bulgulardan biri de,
öğrencilerin "sporun toplumsal bütünleşmeyi sağladığı" konusundaki görüşleridir. (Özdinç,
Ö., 2005: s.81)
Toplumun çeşitli kesimlerinden üniversiteye gelen gençler, eğitimleri süresince arkadaş,
spor ve çalışma gruplarındaki etkileşimleriyle bir dizi sosyalleşme evresi geçirirler. Üniversite
öğrencilerinin spor aktivitelerine katılımla algıladıkları çeşitli faydaları araştıran Kelinske ve
ark. (2001) bu faydalar arasında sosyalleşme, rekabet, sağlık, zinde kalmak ve liderlik
özelliklerini saptamışlardır. Araştırmacılar, erkeklerin sportif faaliyetlerde daha fazla liderlik
vasıfları edindiklerini belirlemişlerdir. (Kelinske, B., Mayer, B.W. & Chen, K.L. 2001: s.7584)
Fert sosyal hayattan haberdar olduğu oranda bir takım sosyal faaliyetlere katılacaktır.
Fertler toplumda sosyalleştikleri oranda, mevcut faaliyetlere katılma eğilimleri artmaktadır.
Bu noktada spor sosyalleşen ve sosyalleşme eğilimi artan fertlerin uğraşacakları bir konu
haline gelmektedir.
J'

Spor bireyin dinamik sosyal çevrelere katılımı sağlayan bir sosyal etkinlik olması
özelliğinden dolayı kişinin sosyalleşmesinde önemli bir role sahiptir. Modern toplumlularda
sporun çoğunlukla kollektif bir etkinlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sportif
faaliyetler aracılığı ile, spor ile ilgilenen bireyler değişik insan grupları ile sosyal ilişkiye
girmektedir. Spor, bireyin kendi dar dünyasından kurtularak başka ortamlarda, başka
kişilerden, inançlardan, düşüncelerden insanlar ile diyalog içinde bulunmasını, onlardan
etkilenmesini ve onları etkilemesini sağlamaktadır. Bu yönü ile sporun, yeni dostluklara
kurulmasına, pekiştirilmesine ve sosyal kaynaşmaya destek sağladığı söylene bilir. Spor
sadece spor yapanlar değil izleyici kitleler arasında da önemli bir sohbet ve muhabbet konusu
oluşturmaktadır (Çaha, 2000). Başlangıçta kişisel bir olgu olarak başlayan sportif faaliyetler,
daha sonraları toplumsal bir nitelik kazanmasıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır
(Küçük, V. Acet, M. 2002: s.369-375)
;

.
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11.Ergenlerin kişilik gelişimleri üzerine sportif faaliyetlerin nasıl bir etkisi olabilir?
Tablo 16.Ergenlerin Kişilik Gelişimlerine Spor Faaliyetlerinin etkisi dağılımı.
Verilen cevaplar

I

II

I Olumlu

Frekans

O/o

13

17.1052

!Kişilik Gelişimi

II
II

11

14.4736

ı Sosyalleşme

I

10

13.1578

ı Güven ve Başarı Duygusu

9

11.8421

I İlgi ve Yeteneklerin Belirlenmesi

8

10.5263

!Sağlıklı Vücut Gelişimi

7

9.2105

I Kötü Alışkanlıklardan Kurtulma

6

7.8947

4

5.2631

ı Grup Dinamiği

3

3.9473

!Gelişim Görevleri

2

2.6315

ısorumluluk

1

1.3157

ı Yardımlaşma

1

1.3157

!Disiplin Gelişimi

1

1.3157

ı Zihinsel Gelişim

cf

Olumlu yanıt 13 (%17.1052), 11 yanıt Kişilik Gelişimi (%14.4736), 10 yanıtla
Sosyelleşme (%13.1578), Araştırmacılar sporla ilgilenim düzeyinin sosyal sınıf ile pozitif
ilişkili olduğunu, alt sosyal sınıfın spor aktivitelerine katılımının üst sosyal sınıfa göre daha az
olduğunu tespit etmişlerdir. (McPherson, B.D., Curtis, J.E. & Loy, J.W. Social Significance
of Sport, Human Kinetics Boks, Illinois, 1989). 9 Güven ve Başarı Duygusu (%11.8421), 8
yanıtla İlgi ve Yeteneklerin Belirlenmesi (%10.5263), Yapılan araştırma bulguları, kız
öğrencilerde spor aktivitelerine katılımın sosyal, etik, estetik ve ritmik amaçlı olduğunu, erkek
öğrencilerde ise fiziksel gelişim amaçlı olduğunu göstermektedir. (Yıldıran, İ., Yetim, A. &
Şenel, Ö. 1996: s.52-57) 7 Sağlıklı Vücut Gelişimi (%9.2105), 6 Kötü Alışkanlıklardan
Kurtulma (%7.8947). 4 Zihinsel Gelişim (%5.2631), 3 yanıtla Grup Dinamiği (%3.9473), 2
yanıtla Gelişim Görevleri (%2.6315). Sorumluluk, yardımlaşma ve disiplin gelişimide 1 er
yanıtla tabloda yer almışlardır.
Pamukkale Üniversitesi öğrencilerini konu alan çalışmalarında Yaman ve ark. (2003),
sporun kişilik gelişimine olumlu etkilerini tespit etmişlerdir. Araştırma sonuçları, spor
aktivitelerine katılan üniversite öğrencilerinin 'pratik olma' ve 'atılgan olma' gibi kişilik
özelliklerini olumlu yönde geliştirdiğini göstermektedir (Yaman, M., Yaan, T. & Türkmen,
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M. 2003: s.16) Önceki bir çalışmasında Demirhan (1995) sporun bireyin bilişsel, duyuşsal
(sosyal) ve devinişsel gelişimine olumlu katkılar sağladığını vurgulamaktadır. (Demirhan, G.
1995: s.40-43) Doğan ve ark. (1999) yapmış oldukları benzer bir çalışmada, Ege Üniversitesi
öğrencilerinin spor yapma alışkanlıklarının spor ile ilgili tutumları ve yaşam doyum
düzeylerini araştırmışlardır (Doğan, B., Moralı, S.L. & Engür, M. 1999: s.11-19) Araştırma
sonucunda erkek öğrencilerin %68'inin, kadın öğrencilerin ise %42'sinin aktif olarak spor
yaptığı saptanmıştır. Uludağ Üniversitesi (Koparan, Ş. & Öztürk, F. 2002: 15:1) ve Çukurova
Üniversitesi personeli (Zülkadiroğlu, Z., Öztürk, F. & İnce, G. 1997: s.23-29) üzerinde
sosyalleşme açısından sporun rolünün araştırıldığı benzer iki çalışmada da, bireylerin sporun
yaşamlarına olumlu katkılarının farkında oldukları halde üniversite spor tesislerinden
optimum düzeyde yararlanmadıkları tespit edilmiştir.

.
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12.Ergenlerin

gelişimlerinde

Tablo 17. Ergenlerin

hangi tip sportif aktivitelere

daha fazla yer verilmelidir?

Gelişimleri hangi tip sportif aktiviteler dağılımı.

Frekans

O/o

25

15.923

22

14.0127

jVoleybol

15

9.5541

I Atletizm
I Tüm

14

8.9171

11

7.0063

jHareketli

10

6.3694

I Yüzme

10

6.3694

ı Tenis

7

4.4585

I Gelişim Düzeyine Uygun

7

4.4585

jHentbol

6

3.8216

6

3.8216

ıİlgi ver Yetenekler

5

3.1847

I Yoga

4

2.5477

jKarate

3

1.9108

!Kişilik Özellikleri

3

1.9108

2

1.2738

2

1.2738

1

0.6369

ı Fitness

1

0.6369

I Plates
I Golf

1

0.6369

1

0.6369

!Vücut Geliştirme

1

0.6369

I
I Basketbol
I Futbol

Verilen cevaplar

II
II

ı Enerji Harcatan

I Sağlıklı
I Güreş
I Boks

II

.
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Ergenlerin gelişimlerinde hangi tip sportif aktivitelere daha fazla yer verilmelidir?
Sorusuna 25 Yanıtla Basketbol (%15.923), 22 yanıtla Futbol (%14.0127), 15 yanıtla
Voleybol (%9.5541), 14 yanıtla Atletizm (%8.9171), 11 yanıtla Tüm (%7.0063), 10 ar
yanıtla Hareketli ve Yüzme (%6.3694), 7 şer yanıtla Tenis ve Gelişim Düzeyine Uygun
(%4.4585), 6 yanıtla Hentbol ve Enerji Harcatan (%3.8216), 5 yanıtla İlgi ve Yetenekler
(%3.1847), 4 yanıtla Yoga (%2.5477), 3 er yanıtla Karate ve Kişilik Özellikleri, 2 şer yanıtla
Sağlıklı ve Güreş yanıtı (%1.2738) ve Boks, Fitness, Plates, Golf ve Vücut Geliştirme
yanıtları (%0.6369).

Tüm adolesanlar gün içinde gerek aile, gerek okul, gerekse toplumsal yaşamda, ulaşım,
spor, oyun, iş, beden eğitimi ve planlı egzersiz temelinde aktif olmalı, aktiviteler eğlenceli,
değişik kas gruplarını kapsayan ve aerobik nitelik taşımalıdır.
Aktivitenin şiddet ve süresinden çok enerji harcamasını arttırıcı olması ve alışkanlık
kazandırması daha önemlidir. Adolesanlar haftada en az 3 kez 20 dakika veya daha uzun
süren orta veya yüksek şiddette egzersiz (tempolu yürüyüş, basketbol, dans, yüzme, bisiklet
gibi) yapmalıdır. Bunun için adolesanlara yeterli toplumsal destek, çevre planlaması, spor
alanları sağlanmalı ve uygun sosyal ve eğitim politikaları geliştirilmelidir. (Köksal, G. Özel,
G, H. 2008: s. 18)

.
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BÖLÜMV

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu bölümde,

araştırma

sonuçlarının

genel bir değerlendirmesi

yapılmış ve bu

değerlendirme sonucunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretmen adaylarına,
Psikologlara, Beden Eğitimi Öğretmenlerine ve Spor Bilimcilere yararlı olduğuna inandığımız
bilgiler sunulmuş, yapılacak olan sonraki araştırmalara önerilerde bulunulmuştur.

5.1.Sonuçlar,
Bu araştırma ergenlerin gelişimlerinde sportif aktivite ve beden eğitimi faaliyetlerinin
ne boyutta etken olduğunun
öğrencilerinin

bu konu

değerlendirilmesi

hakkındaki

ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

bilgi düzeylerinin

anlam kazandırılması

çabasıyla

yapılmıştır.

Araştırma gurubu 2009 Yakın Doğu Üniversitesi
Psikolojik

Danışmanlık

3.ve 4.sınıf 30 öğrenciye

Psikoloji Bölümü Rehberlik ve

(%100),

nitel araştırma

yöntemiyle

hazırlanan 12 soru sorulmuş, verdikleri cevaplar bulgular kısmında tablolar haline getirilerek
sunulmuştur. Katılımcılardan
bilgi

düzeylerine

göre,

5'ierkek (%16.6666), 25'i bayandır (%83.3333). Öğrencilerin

ergenlerin

gelişimlerinde,

sportif

faaliyetlerinin hangi yapılandırma yoluyla uygulanabileceğine

aktivite

ve beden

eğitimi

ilişkin ifadeler literatürden de

yararlanılarak araştırılmıştır.

Araştırma gurubunun yaş dağılımı 21 kişi 21 (%70), 5 kişi· 22 (%16.6666), 2 kişi 23
(%6.6666), 2 kişi de 24 (%6.6666) şeklindedir. Gurubun uyruk dağılımı 29 yanıtla K.K.T.C
(%96.6666), 1 yanıtla K.K.T.C/T.C (%3.3333) oluşmuştur. Öğretmenlerin kendi aralarındaki
koordinasyon ve işbirliğine yönelik dağılımları.Beden
Psikolojik

Danışmanların,

öğrencilerin

gelişimi

eğitimi öğretmenlerinin ve Rehberlik

açısından

beden

eğitimi

dersi

içeriği

bağlamında koordineli çalışmaları nasıl anlam ifade eder sorusuyla pekiştirilmiştir. 13 yanıtla
Koordinasyon Uyumu (%24.0740), 10 yanıtla İşbirliği (%18.5185), 8 yanıtla Yönlendirme
(%14.8181), 7 yanıtla Gelişim Düzeyi (%12.9629), 6 yanıtla İlgi ve İhtiyaç (%11.1111), 5
yanıtla Olumlu (%9.2592), 2 şer yanıtla Yetenek ve Sağlıklı Yaşam (%3.7037), 1 yanıtla
Özgüven (% 1 .8518) değerlendirilmesi yapılmıştır. Okul rehberlik hizmetleri ekip çalışmasını
gerektirir. Bu ekibin içinde öğretmenlere önemli rollerin düştüğü pek çok uzman tarafından
benimsenmektedir

(Baker, 1993; Harrison, 1993; Loesch ve Goodman, 1993; Myrick, 1997;
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Erkan, 1999; Doğan, 2000; Yeşilyaprak,

2000). Amerika Birleşik Devletleri'nde

(ABD)

öğretmenler, psikolojik danışman mevcudu yetersizliğinden dolayı, uzun yıllar okul rehberlik
hizmetlerinden

birinci derecede sorumlu tutulmuşlardır.

1960'lı yıllara kadar, rehberlik ile

ilgili kitaplar

öğretmenlere

(Doğan, 2000) Tavsiye

(advisor

program/mentoring

program)

dönük olarak yazılmıştır.
program),

adları ile öğretmenlerin

beklenilmiştir.
hizmetlerinde

(Gonzales
görevler

ve

öğretmen

tavsiye programı

15-20 öğrenciye

Myrick,1993).

uzun' yıllardır

(teacher

programı
as advisor

her türlü konuda yardımcı

Ülkemizde

verilmektedir.

de

öğretmenlere

1939 yılında

ilkokul

olması
rehberlik
müfredat

programında, 1948 yılında ortaokul müfredat programında öğretmenlere öğrencilerin başarılı
olmaları için rehberlik etme görevi verilmiştir. (Tan, 2000) 1962 yılında toplanan 7. Milli
Eğitim Şurasında her sınıf için "sınıf öğretmenliği" uygulaması getirilmiştir (Milli Eğitim
Bakanlığı [MEB], 1962) 7. Milli Eğitim Şurasında ve sonra çıkan çeşitli yönetmeliklerde sınıf
öğretmenlerinin

rehberlik

öğretmenlerine

öğrencileri

ile ilgili
tanıma,

görevleri
uyum

belirlenmiştir.
sağlamalarında

Bu yönetmeliklerde
yardımcı

olma,

sınıf
öğrenci

problemlerini çözme vb. gibi görevler verilmiştir. Eğitimde gelişimsel rehberlik anlayışına
göre rehberlik hizmetlerinin üç temel alanı vardır. 1) Bireyin yaşamayı öğrendiği Kişisel
Sosyal Gelişim, 2) Bireyin öğrenmeyi öğrendiği Eğitimsel Gelişim, 3) Bireyin çalışmayı
öğrendiği Mesleki Gelişim. Gelişimsel yaklaşım "Kişisel-Sosyal

Gelişim"i sağlamak için

bireyin; kendi ve başkalarını kabul etme, başkalarını anlama, aile değerlerini anlama, toplum
olgusunu anlama ve uyum sağlama, karar verme, plan yapma ve yürütme, kişisel güvenliği
sağlama ve sosyal beceriler kazanma gibi yaşam hedeflerini gerçekleştirmesini

sağlamaya

çalışmaktadır. (Gökçakan, Z., 2008: s.126)

MEB'in 2006-2007 ögretim yılında hazırlamış olduğu ilkögretim ve Ortaögretim Sınıf
Rehberligi Programında yedi yeterlik alanı belirlenmiş (okula ve çevreye uyum, eğitsel başarı,
kendini kabul, kişiler arası ilişkiler, aile ve toplum, güvenli ve sağlıklı hayat, eğitsel ve
mesleki gelişim) ve bu yeterliklerin sınıf rehberliği etkinlikleri ile öğrencilere kazandırılması
ön görülmüştür. (Nazlı. S., 2008: s. 11-25)

Spor yapanlarla yapmayanlar arasındaki gelişim farkları dağılımı sorusuna 15 yanıtla
Bedensel Gelişim (% 19 .4805) Sportif faaliyetlerde; düzenli ve dinamik çalışma programları
ile meydana gelen en önemli fizyolojik değişikliklerden

biri, maksimum oksijen kullanma

kapasitesinin artması, daha büyük yüklerle, daha uzun bir zaman, yorgunluk duymaksızın efor
sarf edebilmesi demektir. Düzenli spor faaliyetleri sonucu, maksimum kalp dakika volümü de
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artar. Bazı kişilerde 18-20 Lt/ dk. 'ya kadar çıkar. Bu artmada en büyük pay, maksimum kalp
atım sayısından çok, maksimum kalp atım volümünündür.

Efordan sonra kalbin normale

dönmesi kısa zamanda ve süratli olur. Bu özellik, bazı kondisyon

testlerinin temelini

oluşturur. (Akgün N., 1989: s.61-66). 14 yanıtla Sosyal Gelişim (%18.1818),
Sağlıklı

Gelişim

(%16.8831)

Spor hipofiz bezinin

salgılarının

13 yanıtla

uyumlu olarak faaliyet

göstermesini düzenler. Spor yapmayan bireylerde hipofiz bezinin salgılarının azalmasına yol
açar. Bu salgıların azlığı, vücutta aşırı yağ birikmesine, organların küçük kalmasına, cüceliğe,
çok salgılanması

ise, çeşitli organların anormal büyümesine ve devliğe neden olur. Yine

sporun etkilemiş olduğu tiroid bezi "tiroksin" hormonunu salgılar. Bu hormon hücrelerdeki
yanmayı hızlandırır, istem dışı sinir sistemini uyarır. Hormonun azlığı şişmanlıklara ve ruhsal
etkinliğin azalmasına, çokluğu ise; çarpıntı, terleme ve sinirliliğe neden olur. Spor vücutta
hipofiz gibi farklı etkinliğe birçok hormon salgılayan böbrek üstü bezlerinde de olumlu
değişiklikler

sağlayarak, "Adrenalin"

ve "Kortin" hormonlarını

salgılar. Sporun diyabetli

hastalarda, insülin salgısını artırması nedeniyle, glikoz kullanımını arttırdığı ve kan şekerini
düzenlediği kabul edilmiştir. Spor esnasında, glikoz metabolizmasında
pankreas'ın

salgısı olan "Glukagon"u

arttırdığı bilinmektedir.

önemli rolü bulunan

Yine çalışmalar esnasında,

kanda adrenalinin birden arttığı görülür. Bu durum böbrek üstü bezinin egzersiz neticesinde
aktivitesinin

arttığını gösterir. (Erol U, Özer B. 1999: s.35-41).

9 yanıtla

Özgüven

(% 11.6883), 2 şer yanıtla Benlik Saygısı ve Olumlu (%7. 7922), yine 2 şer yanıtla Başarılı ve
Mutlu (%6.4935), 1 yanıtla Zeka Düzeyi (%5.1948) şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Spor esnasında, egzersize reaksiyon olarak "endorfin" hormonu salgılanmaktadır. Bu
hormon, egzersizin yapılmaya başlamasıyla beraber artma gösterir ve çalışma sonucunda
vücudun tamamen rahatlamasını
değinmediğimiz
etkisinin

ve stresin atılmasını sağlar. Spor çalışmalarının,

burada

sistemlere de, dolaşım, solunum, kan ve hormon sistemleri vasıtasıyla

olumlu yönde olduğu bilimsel

olarak ispatlanmıştır.

Düzenli yapılan

sportif

faaliyetler, vücut geliştirme çalışmaları, kan kötü kollesterol'u (LDL) düşürerek, kalp krizini
büyük ölçüde önlemekle

birlikte,

bütün vücut sistemlerini

olumlu

etkileyerek,

organ

kapasitesini, kondisyonu ve vücut kuvvetini artırmaktadır.

Gizil kapasite

tanımında

Farkındalık (%25.4545),

bedensel

faaliyetlerden

yararlanma

13 yanıtla Gizil Kapasite (%23.6363),

dağılımı.14

yanıtla

1 O yanıtla Kendini Tanıma

(% 18.1818), 6 yanıtla Kendini Keşfetme (%10.9090), 4 yanıtla Yetenek (% 7.2727), 3 er
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yanıtla Olumlu ve Kendini Geliştirme (%5.4545), 1 er yanıtla Özgüven ve İfade Edebilme
(%1.8181).

Bedensel faaliyetler ergenlerin duyuşsal (Psikolojik) yönlerini sizce nasıl etkiler
sorusuna

20

yanıtla

Rahatlama

(%47.6190)

Serbest zamanın

fiziksel

egzersizle

değerlendirilmesi ile rahatlama ve dinlenmenin elde edilebilmesi için gerekli olan ortamı
hazırlanmanın en iyi yolu, bu olumlu faydaların yapısının ve sebeplerinin anlaşılmasıdır. 13
yanıtla Olumlu (%30.9523) Heywood'a göre olumlu ve eğlendirici aktivitelerin türü ne olursa
olsun stres dolu bir yaşantının sonrasında kas gerilimi ve kalp atım sayısında değişmelere yol
açarken, stresle ilgilenen daha sonraki çalışmalar doğal çevreler ve fiziksel egzersizin bu tip
değişimlerde

kent

çevrelerine

göre

daha

verimli

olduğunu

ortaya

koymuştur

(Heywood,L.1978: 86-97), Özgüven sorusuna 3 yanıt (%7.1428) Diğer taraftan fiziksel
egzersizden kaynaklanan gelişmeleri psikolojik nedenlerle açıklayan bir çok teori de ileri
sürülmüştür. Bir teoriye göre gelişmiş fiziksel uygunluk bireye kontrol ve benlik yeterliği
duyguları kazandırır.(Rippe, J.M., Ward, A., Porcari, J.P., Freedson, P.S. 1988: 259),
Farkındalık ve Duyuşsal Gelişim sorusuna 2 yanıtla (%4.7619), Paylaşım ve Zeka ve Yetenek
sorusuna 1 er yanıt verilmiştir. (%2.3809)

Egzersizin eğlenmeyi, oyalanmayı ve hoşnutsuzluk veren duygu, düşünce ve
davranışlardan kurtulmayı sağladığını savunan başka bir teori vardır. Beşinci teori egzersizin,
anksiyete ve stresin fiziksel semptomları olan terleme, hızlı nefes alıp verme ve yorgunluk
hissini herhangi bir duygusal bozukluk olmaksızın yaşattığını, bu semptomların sık sık
yaşanmasının öznel olarak psikolojik fonksiyonu geliştirdiğini ileri sürmektedir. Sosyal
desteğin çok fazla olmasının, egzersiz yapan bireylerin psikolojik durumlarını güçlendirdiğini
öne süren bir başka teori vardır. Schwartz, egzersizin, bilişsel sistemde oluşabilen anksiyete
ve stres gibi olumsuz duygulanımlarla mücadele ettiğini ifade eden bir teoriyi ortaya
atmışlardır.
Son yıllarda ise araştırmacılar arasında, egzersizin mental ve psikolojik işlev üzerine
olan etkisine neden olarak çok farklı bir görüş vardır. Bu işlevsel gelişimler fiziksel egzersiz
veya aerobik kapasitedeki artıştan dolayı değil, egzersiz yapan bireyin bu aktivite sonucunda
psikolojik olarak daha iyi bir duruma geleceğine inanmasındandır. Burada gelişimin temel
nedeni algılama ile açıklanmaktadır. (Long, B. C. 1983: s. 171-186)
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16 Yanıtla Özgüven (%31.3725), 13 yanıtla Olumlu (%25.4901), 8 yanıtla Başarı

Duygusu (%15.6862), 7 yanıtla Özsaygı (%13.7254), 2 şer yanıtla Dışa Dönük ve Farkındalık
(%3.9215), 1 er yanıtla Biz Duygusu, İş Birliği ve Sorumluluk. (%1.9607)

Bedensel etkinlik ve fiziksel sağlık ilişkisini inceleyen çalışmaların sayısıyla
karşılaştırıldığında psiko-sosyal sağlığa yönelik etki üzerindeki çalışmaların çok sınırlı olduğu
fark edilecektir. Spor faaliyetlerinin ruhsal sağlığa etkisiyle ilgili çalışmalar genellikle dört
boyut

üzerinde yoğunlaşmıştır, bunlar duygu-durum, korku, depresyon ve benlik

tasavvurudur. Konuyla ilgili deneysel çalışmaların sonuçlarını derleyen Knoll, bedensel
egzersize baglı olarak duygu-durum ve benlik algısında olumluya dogru bir artısın, korku ve
depresyonda ise bir azalmanın yasandıgını belirtmistir. (İkizler. H.C. 2002)

Benlik saygısı, insanın kendini ne kadar kabul ettiği, sevdiği, değer verdiği ve
çevresinden ne kadar onay gördüğüyle ilişkilidir. İnsanların kendileri hakkında ne
hissettiklerini anlayabilmek içinde araştırmacılar; benlik saygısı ile beden imgesi
memnuniyeti arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. (Blascovic. J.Tomaka.J. 1991: s.115-120)

Egzersiz yapmanın beden imgesi memnuniyeti ve benlik saygısına etkisini ortaya
koymak adına yapılan araştırmalar çerçevesinde araştırmacılar; benlik saygısı, vücut imgesi
memnuniyeti ve egzersiz arasında dolaylı yoldan bir ilişki olabileceğini söylemişlerdir. Fakat
bunu desteklemeyen araştırmalar da vardır. (Aine.D.Leister.D. 1995: s.81)

23 yanıtla Sosyal Uyum (%34.8484), 10 yanıtla İletişim (%15.1515), 8 yanıtla
Olumlu (%12.1212), 6 şar yanıtla Grup Dinamiği ve Özgüven (%9.0909), 5 yanıtla Paylaşım
(% 7.5757), 4 yanıtla Kötü Alışkanlıklar (%7.5757), 2 yanıtla yardımlaşma (%3.0303), Öfke

Kontrolü ve Sorumluluk ise 1 er yanıtla değerlendirilmiştir.

Sosyal gelişim, kişinin doğumdan yetişkin oluncaya kadar, başka insanlarla olan
ilişkilerinin ve onlara karşı geliştirdiği bilgi ve duygular bütünü olarak ifade edilir. Başka bir
değişle sosyalleşme, kişinin yetişkin çevresinde geçerli olan norm ve değer yargılarında
uygun bir davranış geliştirme sürecidir (Binbaşıoğlu, 1982). Bir başka tamıma göre ıse
sosyalleşme kişinin grup normlarına uyması ve bunları öğrenmesini sağlayan süreçtir.
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Çoğunluk

sporun

"bireysel yeteneklerin

keşfedilmesi"ni

sağladığı

yönünde

hemfikirdir. Sporun "zihinsel gelişime olumlu katkı "da bulunduğu yönünde de ortak bir görüş
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın konusu ile ilgili olarak en önemli bulgulardan biri de,
öğrencilerin "sporun toplumsal bütünleşmeyi sağladığı" konusundaki görüşleridir. (Özdinç,
Ö., 2005: s.81)

Toplumun çeşitli kesimlerinden üniversiteye gelen gençler, eğitimleri süresince
arkadaş, spor ve çalışma gruplarındaki etkileşimleriyle bir dizi sosyalleşme evresi geçirirler.
Üniversite öğrencilerinin spor aktivitelerine katılımla algıladıkları çeşitli faydaları araştıran
Kelinske ve ark. (2001) bu faydalar arasında sosyalleşme, rekabet, sağlık, zinde kalmak ve
liderlik özelliklerini saptamışlardır. Araştırmacılar, erkeklerin sportif faaliyetlerde daha fazla
liderlik vasıfları edindiklerini belirlemişlerdir. (Kelinske, B., Mayer, B.W. & Chen, K.L.
2001: 16(2), pp. 75-84)

Fert sosyal hayattan haberdar olduğu oranda bir takım sosyal faaliyetlere katılacaktır.
Fertler toplumda sosyalleştikleri oranda, mevcut faaliyetlere katılma eğilimleri artmaktadır.
Bu noktada spor sosyalleşen ve sosyalleşme eğilimi artan fertlerin uğraşacakları bir konu
haline gelmektedir.

Spor bireyin dinamik sosyal çevrelere katılımı sağlayan bir sosyal etkinlik olması
özelliğinden dolayı kişinin sosyalleşmesinde önemli bir role sahiptir. Modem toplumlularda
sporun çoğunlukla kollektif bir etkinlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sportif
faaliyetler aracılığı ile, spor ile ilgilenen bireyler değişik insan grupları ile sosyal ilişkiye
girmektedir. Spor, bireyin kendi> dar dünyasından kurtularak başka ortamlarda, başka
kişilerden, inançlardan, düşüncelerden insanlar ile diyalog içinde bulunmasını, onlardan
etkilenmesini ve onları etkilemesini sağlamaktadır. Bu yönü ile sporun, yeni dostluklara
kurulmasına, pekiştirilmesine ve sosyal kaynaşmaya destek sağladığı söylene bilir. Spor
sadece spor yapanlar değil izleyici kitleler arasında da önemli bir sohbet ve muhabbet konusu
oluşturmaktadır. Başlangıçta kişisel bir olgu olarak başlayan sportif faaliyetler, daha sonraları
toplumsal bir nitelik kazanmasıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır.
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Olumlu yanıt 13 (%17.1052),

11 yanıt Kişilik Gelişimi (%14.4736),

1 O yanıtla

Sosyelleşme (%13.1578), Araştırmacılar sporla ilgilenim düzeyinin sosyal sınıf ile pozitif
ilişkili olduğunu, alt sosyal sınıfın spor aktivitelerine katılımının üst sosyal sınıfa göre daha az
olduğunu tespit etmişlerdir. (McPherson, B.D., Curtis, J.E. & Loy, J.W. Social Significance
of Sport, Human Kinetics Boks, Illinois, 1989). 9 Güven ve Başarı Duygusu (%11.8421), 8
yanıtla İlgi ve Yeteneklerin Belirlenmesi (%10.5263),

Yapılan araştırma bulguları, kız

öğrencilerde spor aktivitelerine katılımın sosyal, etik, estetik ve ritmik amaçlı olduğunu, erkek
öğrencilerde ise fiziksel gelişim amaçlı olduğunu göstermektedir. (Yıldıran, İ., Yetim, A. &
Şenel, Ö. 1996: s.52-57). 7 Sağlıklı Vücut Gelişimi (%9.2105), 6 Kötü Alışkanlıklardan
Kurtulma (%7.8947). 4 Zihinsel Gelişim (%5.2631), 3 yanıtla Grup Dinamiği (%3.9473), 2
yanıtla Gelişim Görevleri (%2.6315). Sorumluluk, yardımlaşma ve disiplin gelişimide 1 er
yanıtla tabloda yer almışlardır.

Ergenlerin gelişimlerinde hangi tip sportif aktivitelere daha fazla yer verilmelidir?
Sorusuna 25 Yanıtla Basketbol (%15.923), 22 yanıtla Futbol (%14.0127),

15 yanıtla

Voleybol (%9.5541), 14 yanıtla Atletizm (%8.9171), 11 yanıtla Tüm (%7.0063), 10 ar
yanıtla Hareketli ve Yüzme (%6.3694), 7 şer yanıtla Tenis ve Gelişim Düzeyine Uygun
(%4.4585), 6 yanıtla Hentbol ve Enerji Harcatan (%3.8216), 5 yanıtla İlgi ve Yetenekler
(%3.1847), 4 yanıtla Yoga (%2.5477), 3 er yanıtla Karate ve Kişilik Özellikleri, 2 şer yanıtla

Sağlıklı ve Güreş yanıtı (%1.2738) ve Boks, Fitness, Plates, Golf ve Vücut Geliştirme
yanıtları (%0.6369).

Tüm adolesanlar gün içinde gerek aile, gerek okul, gerekse toplumsal yaşamda, ulaşım,
spor, oyun, iş, beden eğitimi ve planlı egzersiz temelinde aktif olmalı, aktiviteler eğlenceli,
değişik kas gruplarını kapsayan ve aerobik nitelik taşımalıdır.

Aktivitenin şiddet ve süresinden çok enerji harcamasını arttırıcı olması ve alışkanlık
kazandırması daha önemlidir. Adolesanlar haftada en az 3 kez 20 dakika veya daha uzun
süren orta veya yüksek şiddette egzersiz (tempolu yürüyüş, basketbol, dans, yüzme, bisiklet
gibi) yapmalıdır. Bunun için adolesanlara yeterli toplumsal destek, çevre planlaması, spor
alanları sağlanmalı ve uygun sosyal ve eğitim politikaları geliştirilmelidir. (Köksal, G. Özel,
G, H. 2008: s.18).
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5.2.Öneriler,

* Ergenlerin gelişimlerinde zihinsel (cognitive) unsurların yanında, duyuşsal (effective),
psikomotor ve sosyal faaliyetlerin birbirinden hem bağımsız hem de bir bütün olarak ele
alınmalı ve göz önünde bulundurulmalıdır.

*

Aktivitenin şiddet ve süresinden çok enerji harcamasını arttırıcı olması ve alışkanlık

kazandırması daha önemlidir. Adolesanlar haftada en az 3 kez 20 dakika veya daha uzun
süren orta veya yüksek şiddette egzersiz (tempolu yürüyüş, basketbol, dans, yüzme, bisiklet
gibi) yapmalıdır. Bunun için adolesanlara yeterli toplumsal destek, çevre planlaması, spor
alanları sağlanmalı ve uygun sosyal ve eğitim politikaları geliştirilmelidir.

*

Yapılan araştırmada göstermiştir ki, eğitim uzmanlarının kendi alanlarının dışında bilgi

düzeyleri sınırlıdır, bu haseple eğitim-öğretim kurumlarında gelişimin istenilen seviyelerde
çok kapsamlı olarak yapılandırılması eğitim uzmanları arasında ki koordinasyon ve işbirliği
çalışmalarına daha fazla itina gösterilmesi gerekliliği vurgulanmalıdır.

*

Ergenlerin benlik oluşumlarında sportif faaliyetlerdeki yetkinliğin ne denli önem arz ettiği

araştırmanın birçok yerinde vurgulanmıştır. Bedensel aktiviteler, bu ihtiyaçları karşılayacak
şekillerde sunulmalıdır.

Bunlarla birlikte egenlerin gelişimlerini etkilyecek, olumlu ve olumsuz yanlarını
ortaya koyabilecek çalışmaların yapılması önem arzetmektedir. Örneğin;
Birden çok alanda uzmanlığı olan eğitimcilerden faydalanılabilir.
2 Branşlar arası koordinasyon kurulu oluşturulabilir. Yabancı ülkelerdeki branşlar
arası koordinasyon yapıları incelenebilir.
3 Birden çok alanda gelişimleri sağlanan ergenlerle tek bir alanda gelişim göstermiş
ergenler karşılaştırmalı sonuçları alınabilir.
4 Ergenlerin gelişimlerindeki psiko-sosyal ve fiziksel olarak en etkili yöntemlerin
araştırılması anlamlı olabilir.

Bunların yanında araştırmanın bazı sınırlıklarını dikkate alarak gelecekte yapılacak
araştırmalara ilişkin öneriler,
1 Türkiye de ve K.K.T.C'nin diğer üniversitelerinde de buna benzer bir çalışma
yaparak sınırlılıklar ortadan kaldırılabilir ve araştırma sonuçları karşılaştırılabilir.
2 Sadece Psikoloji uzmanları açısından değil sporcular açısından da psikolojik
etmenlerin, mental faaliyetlerin önemi üzerine çalışmalar yapılmalıdır.
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