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ÖZET 

 

 

Bu araştırma, ilköğretim düzeyi eğitim kurumlarına devam eden 7. ve 8. sınıf 

öğrencilerinin psikososyal faktörler açısından uyum süreçlerinin incelenerek 

değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çocuğun toplumca yâda bireysel olarak 

yapılması istenmeyen davranışları sergiliyor olması ya da akranlarından farklı olarak 

kendisine ve çevresine zarar verici davranışlarda bulunuyor olması davranış 

bozukluğunun göstergesidir. Oluşumları toplumda kabul edilebilirlik sınırının altında 

yâda üstünde olan, değiştirilmek için ilgilenilen davranışlar problemli davranış 

olarak nitelendirilmektedir.   

Ergenlik dönemi, insanoğlunun yaşamındaki en sarsıcı kriz dönemlerinden birini 

oluşturmaktadır. Bu kriz döneminde ergenlerde çok çeşitli bütünsel ve belirtiye özel 

belirli stres kaynakları ve uyum sorunları ortaya çıkmakta ve bunlarla başa 

çıkamayan ergenlerde ruh sağlığı tehlikeye girmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, 

ilköğretim okulları II.kademe öğrencilerinin (7. ve 8.sınıf) bütünsel ve belirtiye özel 

belirli stres seviyeleri ve ruhsal uyum süreçleri belirlenmiştir. 

Araştırma 2008-2009 öğretim yılında Đstanbul il sınırları içerisinde yer alan iki özel 

iki devlet okulu olmak üzere dört ayrı okulun 7. ve 8. öğrencilerinden, 150 öğrenci 

üzerinde yapılmış ve ergenlik döneminde psikososyal faktörler açısından uyum 

süreçleri değerlendirilmiştir.  

Bu çalışma sonucunda özel eğitim kurumunda eğitim gören öğrencilerin uyum 

düzeylerinin devlet kurumlarında eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere göre 
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daha yüksek olduğu, ayrıca sınıf düzeyi arttıkça, ebeveyn eğitim düzeyi yükseldikçe 

uyum düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler : Ergenlik, Şiddet, Uyum, Psikososyal Faktörler, Davranış 

Şekilleri 
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ABSTRACT 

 

 

This research has been carried out for the examination and evaluation of the 

adaptation processes of the 7th and 8th grade primary school students in terms of 

psycho-social factors. When a child behaves in the way that is not wanted by the 

society or as an individual and in a way that harms him / her self or the people 

around him/her, this is an indicator of behavioral disorder. Behaviors that are below 

or above the level of acceptability in society and that are a matter of concern to be 

changed are defined as problem behavior.  

Adolescence is the most convulsive crisis period of human life. On the other hand 

adolescents feel deeply variety holistic and specific stress sources and adaptation 

problems; they’re gone to have a dangerous mental health increasingly. Thus in this 

study determines level of variety holistic and specific stress sources and mentally 

adaptation problems of primary education schools’ students.  

Study examined on 150 students of 4 schools -two of state and two of private in 

2008-2009 education and training years in Istanbul and adaptation process evaluated 

in term of psycho-social factors on adolescence; study maintained on student of 7th 

and 8th classes. 

This study showed us, the adaptation levels of private schools’ students are higher 

than state schools’ students; otherwise the adaptation is going to be easier when class 

level and parent’s education level get higher.  
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Keywords: Adolescence, Violence, Adaptation, Psycho-Social Factors, Types of 

Behavior 
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1. BÖLÜM 

GĐRĐŞ 

 

 

Ergenlik dönemi insan yaşamındaki en kritik dönemlerden birisidir. Ergen bu dönemde 

bedensel, duygusal, cinsel ve sosyal gelişim ve değişim içerisinde bulunmaktadır. Bu 

kritik dönemin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi, bireylerin ilerideki yaşantısını da 

etkileyecektir. Bu dönemde ailede anne-babalar, okulda öğretmenler, ergenle olumlu 

iletişim kurmaları ve onlara karsı anlayışlı olmaları gerekmektedir. Özellikle bu dönem 

ergenin bir kimlik oluşturduğu dönemdir. Olumlu kimlik kazanması, ergenin kendisine 

güvenmesi ve sağlıklı kararlar almasına etki edecektir (Gür, 1996). 

 

Ergenlik dönemine ergenler kadar anne babaların da hazırlıklı olması ve uyum sağlaması 

gerekmektedir. Bu uyum, anne babaların ergenin bedensel değişime bağlı olarak ortaya 

çıkan değişimlerdir ve bu değişimlerin ergen davranışları üzerindeki etkisini göz ardı 

etmeden, ergene karşı anlayışlı bir tutum sergilemelerini sağlayacaktır. Onları 

önyargısız, olduğu gibi kabul etmek ve uygun davranış modelleri sunabilmeliyiz. Ergen 

ihmal edildiği duygusuna kapılmamalıdır. (Kulaksızoğlu, 1984) 

 

Ergenin kendine özgü değerler sistemi oluşturmasına fırsat verilmeli ve anne-babalar 

kendi yaşantısı sonucu oluşturdukları kalıp yargılarla ergenin davranışlarını 

değerlendirmemelidir. Ergen anne-baba ilişkisi, ergenin okul başarısı üzerinde de etkili 

olacaktır. Hoşgörülü, anlayışlı ve destekleyici bir aile ortamı, ergenin okul başarısı 
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üzerinde olumlu bir etki yaratması beklenir. Diğer taraftan sürekli eleştirilen, duyguları 

önemsenmeyen, ailede alınan kararlara ortak edilmeyen ve bunun sonucunda kendisine 

değer verilmediğini düşünen ergenin bu olumsuzluklar içerisinde derslerinde başarılı 

olması beklenemez (Deniz, 2006). 

 

Ergenlerin gelişimsel özellikleri dikkate alındığında, bazı psikotik belirtiler gözlenebilir. 

Örneğin ergenlerde sık gözlenen psikolojik belirtiler somatizasyon, obsesif-kompülsif 

bozukluk, depresyon, anksiyete bozukluğu, fobik anksiyete ve paranoid düşünceler 

bunlardan bazılarıdır (Savaşır ve Şahin, 1997). 
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1.1. Uyum 

Uyum kavramına ilişkin birçok yaklaşım, onu farklı yönden ele alıp incelemiştir. 

Literatürde uyum ve uyumsuzluk, "normal-normal dışı"; ruh sağlığı açısından ise 

"sağlıklı-sağlıksız" şeklinde ele alınmaktadır. Uyum kavramına istatistiksel olarak 

bakanlar ise, bireyin davranışını ölçüt olarak alıp, normal dağılım eğrisinin iki 

uçunda olmama halini "normal" olarak kabul etmektedirler. Klinik yaklaşımda 

"normal" terimi ruhsal bozukluğa ilişkin belirtilerin yokluğu anlamında 

kullanılmaktadır (Özgüven,1992). 

Özgüven (1992) göre uyum kavramı çeşitli psikolojik yaklaşım ve disiplinlere göre 

farklı şekillerde anlaşılmakla birlikte, genelde bireyin hem kendisi hem de çevresi ile 

iyi ilişkiler kurabilmesi ve bunu sürdürebilme derecesi şeklinde tarif edilir. 

Psikologlar iyi uyumu nelerin oluşturduğu konusunda farklı görüşlere sahiptirler. 

Bazıları, uyum sağlamış insanların sosyal normlara göre yaşadıklarına, sosyal açıdan 

yasaklanmış içtepilerini kontrol etmeyi öğrendiklerine ve amaçlarını toplumun 

yaptırımları doğrultusunda sınırladıklarına inanırlar. (Hamacheck, 1995) 

Bir grup psikologa göre sağlıklı uyumu gerçekleştirmiş insanlar , körü körüne uyma 

ile karşı çıkma, kontrollü davranma ile içinden geldiği gibi , doğal davranma arsında 

denge kurmayı öğrenmiş kimselerdir. Bu insanlar davranışlarını toplumun 

kurallarına göre düzenleyebilirler; ancak gerektiğinde ve/veya daha iyi bir yol 

olduğunu fark ettiklerin de kuralları değiştirmeye yönelirler. Bu tarz bir esneklik, 

hem dünyanın hem de kişinin kendi gereksinimlerinin gerçekçi değerlendirmesini ve 

kişinin iç benliği ile uyum içinde yaşamayı seçtiğine ilişkin inancını gösterir. Uyumu 

aynı zamanda bir davranış hakkında karar vermek gibi özgül ölçütler kullanarak da 

değerlendirebiliriz; 
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• Yapılan davranış ortamın taleplerini gerçekçi biçimde karşılıyor mu? 

• Davranış bireyin gereksinimlerini karşılıyor mu? 

• Davranış diğer insanların kendilerini iyi hissetmeleriyle uyuşmakta mı? 

(Morris, 2002). 

 

Maslow, uyum sağlamış kişiyi betimlerken farklı bir yaklaşım sunar. Maslow'a göre, 

uyum sağlamış insanlar kendilerini "geçekleştirme" arayışı içindedirler, yani bu 

kişiler, diğer insanların ne düşündüğüne bakmaksızın, büyümelerini ve emellerini 

gerçekleştirecek biçimde yaşarlar. Uyum sağlamış bireyler, insanları ve olayları 

gerçekçi biçimde algılar, kesin olmayanı ve belirsizliği başkalarına göre daha kolay 

kabul ederler. Bu tür insanların davranışları çoğu kez oldukça geleneksel olmakla 

birlikte, düşünmeleri oldukça yaratıcıdır ve kendiliğinden içten gelmektedir. 

Kendilerini geçekleştiren insanlar, aynı zamanda, kendileri ve çalışmaları için hedef 

belirler ve buna ulaşmak için çoğu kez başkalarından bağımsız çalışırlar 

(Morris,2002). 

Yörükoğlu (1998)' göre ruh sağlığı, kişinin kendi kendisiyle ve çevresiyle sürekli 

denge ve uyum içinde olmasıdır. Ancak bu denge ve uyumun katı ve durağan bir 

nitelik taşımayıp, değişken bir denge ve esnek bir uyum olduğunu belirtmektedir. 

Ruhsal açıdan sağlıklı olan bireylerde bulunması gereken özellikleri sıralamıştır. 

Bunlar: 

• Kendisiyle uyumlu olan birey, öncelikle bunaltı adı verilen kaygı, kuruntu ve 

kuşkulardan uzak olmalıdır. Nedeni belirsiz veya uzun sürekli bunaltı ve 

kaygılar ruhsal dengeden sapma işaretleri sayılabilmektedir. 

• Birey, yakın ve uzak çevresini oluşturan diğer bireylerle iyi ilişkiler kurup 
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sürdürebilmelidir. Aile üyeleri, iş ortamı ve dışındaki insanlarla işbirliği 

yapabilmeli ve yeni arkadaşlıklar kurabilmelidir. 

• Birey, diğer insanlarla sevgi ve saygıya dayalı bağlar kurabilmelidir. Aile 

üyeleri ile bağlarını koparmazken, yaşadığı toplum içindeki ilişkiler alanını 

genişletebilmelidir. Karşı cinsle sevgiye dayalı ilişkiler yaşayabilmen, eş 

seçme sorululuğunu tek başına üstlenebilmelidir. 

• Ruhsal yönden dengeli olan birey, davranışlarını ve yeteneklerini gerçekçi 

biçimde değerlendirebilmen, gerçekle bağdaşan bir özsaygısı ve kendine 

güven duygusu olmalıdır. Diğer bir deyişle; yetenekleriyle bağdaşmayan bir 

üstünlük veya aşağılık duygusu geliştirmemiş olmalıdır. 

• Birey toplum içinde kendisinin de bir yeri ve görevi olduğunun bilincinde 

olmalı, yetenekleri doğrultusunda verimli olabileceği bir işe yönelmeli, 

çalışmanın ve başarının zevkine varabilmelidir. 

• Ruh sağlığı yerinde olan bireyin geleceğe dönük planları olmalı, bunlara 

ulaşmak için gerekli çabayı gösterirken karşılaştığı sıkıntılara dayanabilme 

gücüne sahip olmalıdır. 

• Karşılaştığı güç durumlarda ve başarısızlıklarda umudunu ve mücadele 

gücünü yitirmeyerek engellemelere karşı koyabilmeli ve yeni durumlara 

uyma esnekliğini gösterebilmelidir. 

• Ruhsal açıdan sağlıklı birey, bağımsızca kararlar alıp uygulayabilmen, 

davranışlarının ve getirdiği sonuçlarının sorumluluğunu alabilmelidir. 

• Bireyin yaşadığı çevre ve topluma zıt düşmeyen inançları ve değerleri 

olmalıdır. Toplumun geleneklerini, değer yargılarını ve ahlak kurallarını 

yadsımamakla beraber yeniliklere de açık olmalı ve içinde yaşadığı toplumu 
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etkileyen, katkıda bulunan bir üye olmak için çabalamalıdır. Ayrıca 

başkalarının inançlarına saygılı ve hoşgörülü olmalıdır. 

• Ruhsal açıdan dengeli bir bireyin sanat, spor veya sosyal yardımlaşma gibi 

kendini geliştirici, dinlendirici ve eğlendirici meslek dışı bazı uğraşları 

olmalıdır (Köknel,1986). 

Ekşi (1999) ergenlik dönemindeki psikopatoloji belirtilerini şu şekilde sıralamıştır; 

A) Minimal psikopatoloji belirleri 

• Devamlı cinsellikle uğraşma, 

• Yaşı/diğer insanlarla ilişki zayıflığı veya yokluğu, veya topluma karşı gelen 

davranışlar sergileme, 

• Çalışma düzeninde bozulmalar, sorumluluk yüklenmede isteksizlik, otonom 

davranış göstermeme, 

• Engele dayanamama, zevk ve doyum veren şeyleri geciktirememe, sabırsız 

ve abartılı tepki gösterme, 

• Çok katı ve kuralcı davranışlar, veya obsesiff-kompulsif düşünce ve 

davranışlar, saplantılı fikirler, 

• Cinsellik, eğitim ve beden sağlığı konusunda yersiz korkular, suçluluk 

duyguları, kuruntu, endişe, yersiz somatik yakınmalar. Ya da gerçekte var 

olan fiziksel hastalığı reddetme. 
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B) Ciddi psikopatoloji belirtileri 

• Çocukluğa özgü davranışlara kaçış ve yetişkin dünyasına uyum için gerekli 

davranışlardan kaçınma, 

• Kendi üzerindeki aşırı kontrolü geçici bir zaman için bile gevşetmeme, son 

derce katı ve eneklikten yoksun davranışlar ve kurallar, din uğruna dünya 

zevklerinden vazgeçme, 

• Sosyal ilişkilerinde devamlı problem veya yaşına ve içinde yaşadığı koşullara 

uygun düşmeyen sosyal ilişkiler, 

• Gerçeğe uygun düşmeyecek düzeyde ve yoğunlukta aile bireyleriyle çatışma, 

karşı gelme, isyankar davranışlar, 

• Yaşadığı çevrede, karşılaştığı olaylara uygun düşmeyecek tepkiler gösterme, 

duygu ve tepkilerin o duruma uygun düşmeyecek biçim ve yoğunluğa 

bürünmesi veya çarpılık göstermesi, 

• Gerçekleri değerlendirme yetisinde bozulma vardır, 

• Geleceğe bakışı ve değerlendirmesi gerçekçi değildir, ileri düzeyde 

karamsarlığı ve tamamen kendini içe kapaması nedeniyle kendini ve geleceği 

olduğundan çok kötü ve olumsuz değerlendirir. 

Bireyin uyum yapabilme becerisi risk ve koruyucu etkenlerin etkileşimini içerir. 

Risk ve stresli yaşam olayları ile koruyucu etkenler arasında denge kurabildiği 

sürece birey baş edebilir. Ancak risk etkenleri ve yaşam olayları koruyucu 

etkenlerden daha yoğun, daha fazla olduğundan en uyumlu bireyde bile sorun 

gelişebilir. Kuşkusuz zorluklara ve streslere tepki vermede geniş bireysel farklılıklar 
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vardır. Psikolojik stresler karşısında esnek olabilme, uyum yapabilme yetisinde 

genetik olarak belirlenmiş bireysel farklılıkların olduğu kabul edilmektedir. 

Bireyin yakın, güven verici ilişkilerinin olması diğer olumsuz ilişkilerin etkilerini 

hafifletebilir. Bir alanda elde edilen başarılar ve ödüller yaşamın diğer alanlarındaki 

sorunları dengeleyebilir. Bazı bireysel stresli koşullarla baş etmede sorumluluk 

üstlenerek ve bunu başarı ile yaparak uyum yapabilme yeteneği kazanırlar. 

Bireyin uyumunu tehdit eden, uyum bozukluğu yaratan çevresel koşullara ve risk 

etkenlerine karşı kişinin tepkisini değiştiren, düzelten veya iyiye götüren koruyucu 

etkenler olarak tanımlamıştır. Koruyucu etkenler üç bölümde toplanır: 

• Çocuğa yönelik etkenler: Olumlu mizaç, çocuğun cinsiyetinin kız olması, 

tepki vermede esneklik, olumlu benlik saygısı, dürtü kontrolünün ve sosyal 

ilişkilerin yeterli düzeyde olması uyum yapma yeteneği olan çocukların 

özellikleridir. Mizaç, cinsiyet ve zeka gibi çocuğa özgü etkenler stres ve 

sonuç arasındaki ilişkiyi etkiler. Zeka düzeyi yüksek olan çocukların stresli 

yaşam olaylarına, düşük zekalı çocuklardan daha iyi uyum sağladıkları 

bulunmuştur. Kızların evlilik uyumsuzluğu ve boşanmaya karşı erkeklerde 

daha az örselenilebilir olduğunu göstermiştir. Fakat bu eğilim ergenlik 

döneminde, kızların daha örselenebilir olması ile tersine döner. Olumlu 

mizaç daha çok uyum sağlayıcı ebeveyn-çocuk etkileşimine yol açar. 

Olumlu, yumuşak mizaçlı çocukların şamar oğlanı veya sorunların hedefi 

olması olasılığı, sert mizaçlılardan daha azdır. 

• Toplumsal etkenler: Aile dışında çocukların akranları, çocuk için önemli 

diğer yetişkinler ve kurumlarla geliştirdikleri ilişkilerin belirgin olumlu 

etkileri gösterilmiştir. Anne babasının risk ortamında yetişen çocuklar için, 
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ev dışında grup aktiviteleri düzenlenmesi çocuklarda suça yönelme riskini 

azaltmaktadır. Çocuklarını oyun ve arkadaşlarını destekleyen anne babalar 

onları riskten uzaklaştırmış ve olumlu akran ilişkilerine yönlendirmiş olurlar. 

• Destekleyici aile ortamı: Güçlü aile birliği ve etkin ana babalık güç 

durumlara karşı çocukların uyum yapmalarını destekler. Aile bireyleri 

arasında duygusal yakınlık ana-babaların destekleyici tutumları ve yerinde, 

uygun kurallar koymaları aileye ilişkin koruyucu etkenlerdir. Güvenli, tutarlı, 

sevgiye dayalı ebeveyn-çocuk ilişkisinin risk ortamına karşı koruyucu etkisi 

tartışılmazdır(Morris, 2002). 

 

Çocuklar arasında uyum bozukluğuna neden olan birçok vakaya, yeterli ve uygun 

olmayan ilk anne baba çocuk ilişkilerinin yol açtığı saptanmıştır. Kendisine daima 

yalancı olduğu söylenen, anne babası tarafından sevilmeyen, diğer çocuklarla sık sık 

karşılaştırılarak alay edilen ve dayakla cezalandırılan bir çocukta kısa ya da uzun 

süreli gerginlik halleri görülür. Bu tür kötü uyarımların sürmesi durumundaysa, bazı 

davranış ve uyum bozuklukları görülebilir (Yavuzer,2000). 

Đlk yaşta birçok bakıcı tarafından el değiştiren ve uzun süre kurumlarda kalarak 

normal anne-çocuk ilişkisi kuramayan çocukların gösterdikleri bozuklukların 

kökeninde, sosyal ilişki kuramama yatar. Bu çocuklar diğer kişilerle olumlu 

duygusal bağ kuramamış, sevme ve dostluk yeteneği gösterememişlerdir. Bu 

çocukların kişiler arası ilişkilerindeki yüzeysellik, düşmanca ve sosyal olmayan 

davranışlar belirgindir. Çünkü çocukluk döneminde anne çocuk ilişkileri yönünden 

doyurulamamış olan bu çocuklarda, ruhsal yapı içinde ahlak, vicdan, başkasına ve 

kurulu üzene sevgi, saygı gelişmemiştir (Ekşi,1999). 
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1.1.1 Sosyal Uyum 

 

Bilişsel, duygusal ve davranışsal zorlukların ortaya çıkmasında rol oynayan risk 

etmenlerinde zorluklar karşısında uyum sağlamayı kolaylaştıran, koruyucu 

etmenlerin çok önemli yeri vardır. Sağlamlığı arttıran pek çok etmenin, sosyal destek 

ile yakından bağlantılı olduğu bilinmektedir. Sosyal destek, genel psikolojik durumu 

kalkındırmak ve psikolojik sorunları azaltmak yoluyla hemen her birey için 

potansiyel bir yarar sağlamaktadır (Cheung, 1995; Demaray ve Malecki, 2003). Stres 

ve uyum arasındaki ilişkiye aracılık eden ana değişken olan sosyal destek, bu 

yönüyle araştırmacıların ilgisini çekmektedir (Holt ve Espelage, 2005; Rhodes ve 

Woods, 1995). 

Sosyal uyum, sosyal gelişim sürecinin bir uzantısı olduğuna göre, gelişimin diğer 

yönlerinden ayrı düşünülemez. Yani duygusal gelişim, fizyolojik değişimler, zihinsel 

etkinlikler ve bütün bunların benlik kavramı ile olan ilişkisi ergenlik gözlenebilir 

(Yörükoğlu, 1993). Ergenlikteki en önemli gelişim birlikte yaşamayı öğrenmektir. 

Ergen; aile ile yakın akrabaları, arkadaşları bulunduğu yerde birileri ile beraber 

yaşadığının tam anlamıyla farkında olmalıdır. Başkalarını anlamayı ve onlarla 

birlikte bir şeyler yürütebilmeyi öğrenmenin tek yolu budur (Yörükoğlu, 1993). 

Ergenlik dönemini kapsayan sosyal uyum sürecinde, ergenin bir takım uyumsuz hatta 

patolojik davranış bozuklukları sergilediği sıkça görülen bir durumdur.  

Kimi ergen bu uyumsuzluk sürecini daha az yıpratıcı etkilerle atlatırken, bir kısmı bu 

kadar şanslı olmayabilir. Gerek içinde bulunulan toplumun ölçüleri, gerekse aile-okul 

kıskacında anlaşılamama durumunda genç ya içe kapanır kendine zarar verir ya 
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çeşitli gruplaşmalarda toplumsal yaralara yol açar ve şiddet ve kaba kuvvet batağına 

düşer veya çeşitli bağımlılık yapıcı maddelere,  cinsel sapmalara kadar sürüklenir 

(Yörükoğlu,1993). Güçlü sosyal destek sistemlerine sahip olan bireyler, sosyal 

destek sistemleri zayıf olan bireylere kıyasla, stresli yaşam olayları ile daha iyi başa 

çıkabilmektedirler (Callaghan ve Morrissey, 1993; Shonkoff, 1984). Sosyal desteğin, 

risk durumlarında uyumsuz davranışların ortaya çıkma olasılığını azaltan koruyucu 

bir etken olduğu belirtilmektedir (Barrera vd. 2004; Jackson ve Warren, 2000). 

Görüldüğü üzere sosyal destek, stres ve uyum açısından çok önemli bir yere sahiptir. 

Bu alanda üzerinde oldukça fazla çalışma yapılmış konuların yanı sıra, henüz 

yanıtlanması gereken pek çok araştırma sorusu da bulunmaktadır ( Gür, 1996). 

 

1.2. Ergenlik 

Ergenlik, bireyin gelişim süreci içerisinde çocukluk döneminin bitişiyle beraber sözü 

edilen dönemin başlangıcından fizyolojik olarak erişkinliğe ulaşıncaya kadar geçen 

bir gelişim dönemidir. Bu dönem, fizyolojik anlamda kızlarda adetle ve göğüslerin 

büyümesiyle; erkeklerde ise yüzde kılların çıkması ve sesin kalınlaşmasıyla başlayan 

genel olarak da 13-22 yaşlar arasını kapsayan bir gelişim dönemidir. UNESCO’nun 

tanımına göre ise; bireyin, öğrenim gördüğü ve hayatını kazanmaya çalıştığı için 

ekonomik bağımsızlığına kavuşamadığı ve medeni durum olarak da evli olmadığı bir 

gelişim dönemdir. Ergenlik dönemi, UNESCO’nun sözü edilen bu tanımlamasında 

15-25 yaşları arasında gösterilirken, Birleşmiş Milletlerin tanımında ise 12-25 yaşları 

arasında değerlendirilmiştir (Varış, 1963: 27-36). 

11 yaştan sonraki dönemde, düşünsel ve bilinçsel olarak çocukluktan erişkinliğe 

ulaşılan, ergenliğin başlamasına dek süren bir evredir. Kimlik karmaşasının 
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başlangıcı ve gelişmesi bu evrenin asal amacıdır.  Önceki evreler sağlıklı ve başarılı 

şekilde yaşanmışsa sağlıklı bir kimlik oluşumunun temeli atılır. Örnek aldığı kişilerin 

bu dönem sürecini kolaylaştırmasında önemi büyüktür. Đlkokul yıllarının sonlarında 

ergenler, cinsel olgunlaşma ilgili fizyolojik değişimler ve önündeki yetişkin 

rollerindeki belirsizlik ile uğraşmak durumunda kalırlar.  

Ergenler, günlük hayattaki ideal örneklerle, daha önceki dönemlerde sahip olduğu 

beceriler ve roller arasında nasıl bir bağlantı kuracağı sorusunu sıklıkla düşünür 

(Erikson,1968). Etik değerler değişime uğrar. Önceki inanç, düşünce ve alışkanlıklar 

sorgulanmaya başlar. Vücutsal büyüme ve cinsel gelişim gözlenir.  

Bu dönemdeki bireyler çevrelerince nasıl görülüp, değerlendirildiklerini düşünürler. 

Kendi ayaklarının üzerine basmayı hedeflerken kişideki rol kargaşası önemli bir 

problemdir. Genç bireyin bir erişkin olarak yaşama hazır olduğunu 

duyumsayabilmesi için kimlik duygusunun yeterince oturmuş olması gerekir. Bu 

yüzden özellikle gençliklerinin sonuna yaklaşmış bireylerde kimlik duygusunu 

yeterince oturtamamış olma bir sorun oluşturur ve kimi zaman uyumlarını belirgin 

biçimde bozar (Dereboy ve Dereboy,1997).  

Kişide cinsel, sosyal, mesleki vb. alanlarda kendini bir yere ait hissedememe, 

çevreden uzaklaşıp tek başına yaşama ya da uygun olmayan seçimleri yeğleme 

sonucunda psikotik türde ya da suça yönelik davranışlar ortaya çıkmaktadır. Ergenin 

ne olduğuna ve ne yapmak istediğine karar vermede yaşadığı zorluk onu kimlik 

karmaşasına götürür. Birey kendisini yetersiz hissedebilir. Kendilerini güçlü 

görebilmek için bir takım özellikleri ön plana çıkararak, önemli kişilere benzemeye, 

onların tarzlarını edinmeye başlarlar. Bunun tam tersi durumda ise kimlik kazanımı 

sağlanmıştır. Erikson’a (1980)’a göre, ergenlikte bir kimlik krizinden geçmek normal 

gelişimin bir parçasıdır.. 
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Bu dönemde kendinden farklı yapıda, düşüncede, alışkanlıklarda olanları kabul 

etmeme, dışlama hatta onlara karşı saldırgan davranma görülmektedir. Benzer 

düşünce yapısındakilerle bir araya gelerek kuvvetli görünmeye ve ortak bir kimlik 

oluşturmaya çalışabilirler. Bu gruplarda suç işleme, alkol-madde kullanımı gibi 

davranışlar belirebilir. 

Birey yaşıtları ya da çevresindekilerce onaylanma, saygı duyulma gereksinimini bu 

şekilde sağlayabilmektedir. Bu dönemde birey kendinin en iyisini ( olumlu ya da 

olumsuz anlamda) araştırıp, bularak gelecekteki erişkinliğin dünyasına adım atmak 

için yer bulmaya çalışır. Bu aşama ana-babalık ya da eş olmak yolunda kendisini 

ruhsal ve sosyal olarak hazırlamada önemli bir basamaktır. Kimlik kazanmaya karşı 

Marcia (1966), Erikson’un kimlik gelişimi ile ilgili görüşleri doğrultusunda dört çeşit 

kimlik statüsü tanımlamıştır.  

Bunlar; başarılı kimlik statüsü, bağımlı (ipotekli) kimlik statüsü, moratoryum kimlik 

statüsü ve kargaşalı kimlik statüsüdür (Allison ve Schultz, 2001). 

Erikson (1980)’a göre iki on sekiz yaş arası ‘kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası’ 

yaşanan bir dönemdir. Aileden çok çevre etkendir. Akranlarından etkilenerek 

üsleneceği roller arar. Onlara güvenerek, onların isteklerini yapar.  Onlara kendisinin 

de var olduğunu anlatmak için antisosyal davranışlar gösterebilir. Fiziksel değişim 

sürecinde düşünceler, karar verme baskısı oluşturur.  Daha önce oluşturduğu psiko-

sosyal kimliğini gözden geçirmeye zorlanır.  

Ergen bu dönemde, kendine cevap vermesi gereken pek çok soru ile karşılaşır. 

Kişiliği oluşmadığı için kendi sorularına cevap veremez. Bu soruları ve duyguları 

açıklığa kavuşturmada, çözümlemede öğretmen ve ana babalar,ergene yardım 

edebilirler.  Onun düzeyine inilerek bir yetişkin olarak davranmalı, onunla sevgi ve 
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saygı temeline dayalı bir dostluk kurmalıdırlar. Ergenin sağlıklı bir şekilde kimliğini 

kazanmasında, çevresinde uygun özdeşimler kurabileceği yetişkinlerin bulunması 

önem taşımaktadır. 

Erikson’a göre bu dönemde ergen başarılı bir şekilde kimlik kazanma sorununu 

çözerse, kendine güvenen, kendinden emin bir kişi olarak yaşamını sürdürebilir ve 

başarılı olur. Aksi durumda ise rol karmaşası, yaşamın gelecek dönemlerinde de bu 

kriz çözümleninceye kadar sürecektir. 

 

1.2.1. Ergenlikte Büyüme ve Psikososyal Gelişim 

 

Bu dönemde fiziki büyüme hızının artığı görülür. Bunlar cinsiyet organlarının 

büyüyüp gelişmesi, göğüslerin büyümesi, boyun uzaması, ses tonunun farklılaşması, 

tüylenmelerin olması, kilonun artmasıdır. Bu dönemde kızlarda ilk ay hali, 

erkeklerde gece boşalmaları başlar (Compas vd., 1993). Bedensel gelişimindeki bu 

değişim ergenin davranışlarını da doğrudan ilgilendirir. Hızlı büyüme ve bedendeki 

değişmelere, yorgunluk ve huzursuzluk gibi belirtiler de katılır. Halsizlik, baş ve sırt 

ağrıları, bitkinlik hissi görülür. Hormonlar vücudun kimyasal dengesinde de etkili 

olur ve ergende sıkıntı, huzursuzluk, yalnızlık hissi, kendine güvensizlik, cinsellikle 

fazla uğraşma, duygusallığın artması gibi sorunlar görülür. Ergenin fiziki ve 

fizyolojik değişime uğraması sonucunda, toplum içindeki rolü de değişir. Ergen 

kendi kişiliğine kavuşabilmek için çeşitli savaşlar verir.  

Anne ve babasıyla çatışmalar başlar. Ergen kendine bir model seçer ve onun gibi 

olmaya çalışır. Ergenin duygularındaki değişkenlik genellikle kimlik değişimi 

tamamlanıncaya kadar sürer (Compas vd., 1993). 
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Bu dönemde ergenin sosyal olaylara ilgisi artar, fikirlerini kabul ettirmek için sıkça 

tartışmalara girer. Gerek aile içinde, gerekse çevrede bazı faaliyetlere katılmayarak 

onlarla çekişme-itişme içine girerler. Her an kavga ve dargınlıklara hazırlardır. 

Sosyal zıtlıklar içindedirler. Ergen olumsuz diyebileceğimiz duyguları genellikle üç 

şekilde yasamayı tercih etmektedir. Birincisi, yetişkin sorumluluğunu ve rolünü 

üstlenemeyen ergen bu zorlanmadan dolayı çok az sorumluluk gerektiren ve 

kendisini güven içinde hissettiği çocukluk yıllarını yaşamaya devam eder. Đkinci 

olarak, ergen gereğinden fazla olgunlaşır.  

Üçüncü olarak ise, ailesi yakın çevresi tarafından destek bulamayan ergen mistik 

eğilimlere katılmayı tercih eder. Her üç durumda da ergen kendisini yaşamaz ve bu 

durum yalnızlığa yol açar. Kendisini yaşamayan ergenin bir kimlik geliştirmesi 

mümkün değildir (Özoğlu,1985). 

 

1.2.2. Ergenlik Döneminde Bilişsel Gelişim/Soyut Đşlemler Dönemi  

 

Bu dönemin özelliği, çocuğun artık “yetişkin” gibi (soyut) düşünebilir hale 

gelmesidir. J.Piaget bu konuda araştırmalar yapmış ve birtakım sonuçlara ulaşmıştır: 

Çocuk ya da ergen, bu dönemde tümevarım ve tümdengelim yöntemleriyle 

düşünebilecek düzeye erişir. Bu dönemden önce, çocuğun tümevarım ve 

tümdengelim yöntemleriyle düşünememesinin nedenleri şunlardır; 

1. Nesne ve olgular arasındaki ilişkileri kavramadaki yetersizlik; 

2. Çocuğun dikkat alanındaki darlığın getirisi olan durumlar. 

3. Çözümleme bireşim (analiz ve sentez) yapmadaki yetersizlik; 
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4.  Daha önceki olgu ve olayları anımsamadaki yetersizlik (unutkanlık). 

 

7-8 yaşlarına gelen çocuk, bu bakımlardan, istenen düzeyde olmasa da, bir gelişme 

göstermiştir. Tümdengelim için, genellikle, erinlik yıllarının sonunu beklemek 

gerekir. Çocuğun soyut düşünebilme yeteneğini kazanması, geniş ölçüde, zekanın 

gelişmesini gerektirir. (Mangır ve Aral, 1992). 

J.Piaget, uzun çalışmalardan sonra şu sonuca varmıştır: “Zihinsel işlemler, 

bütünleşmiş yapılardan kaynaklanmaktadır. Bu yapılar, gelişmenin tümüyle 

yöneldiği denge tiplerini belirler. Bunlar hem organik, hem psikolojik, hem de 

toplumsaldırlar. Kökleri, organizmanın doğal biçimlerine kadar gider.”(Uğur-Şemin, 

1980, s.2) Ona göre, çocuğun 11 yaşından önce basit bazı mantık işlemlerini 

yapamamasının nedeni, düşünce sürecinin yapısındaki özellikleridir. Şunu da 

unutmamak gerekir ki, düşüncenin gelişimi bakımından çocuklar arasında fark 

vardır. J.Piaget’nin “zihin gelişimi” ile ilgili bu kuramı, eğitimde gözlem ve deneye 

ne kadar önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Piaget, 1972).  

Öğretimde “somuttan soyuta” ve daha genel olarak, eğitimde “etkinlik” ilkesinin 

bilimsel dayanaklarından biri budur. Buna, toplumsallaşmayı da ekleyebiliriz. Bu 

etkinliklere yer verilerek yapılan bir öğretimde, çocuk, hem kendi yaşantıları, zeka 

bakımından gelişmesine de yol açar. Çocuğun yetişkin mantığına erişmesi, eğitim 

arcılığıyla hem hızlandırılabilir, hem de kuvvetlendirilebilir. Görülüyor ki çocuk 

zihni ile yetişkin zihni arasındaki ayrım, yalnız bir nicelik ayrımı değil, aynı 

zamanda, bir nitelik ayrımıdır. Eğiticinin, bunu da her zaman göz önünde 

bulundurması gerekir. Đlkokullarda bir gözlem, deney ve iş dersi olarak okutulan 

Hayat Bilgisi dersinin varlık nedeni de budur. Çocuğu, çocuk gerçekçiliğinden, 
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canlıcılıktan, olguların nedenini hep insanlarda ya da doğa üstü varlıklarda 

aramaktan kurtarmak. Kısaca, çocuğu nesnel düşünüşe alıştırmak(Cavit Binbaşı oğlu, 

1995, s.96-97) 

Soyut işlemsel düşüncenin yerleşmesi konusunda Piaget (1952) başlangıçta 12-15 

yaşı esas almıştır. Soyut işlemsel düşüncenin ilk yılların da olduğunu kabul etmiştir. 

Ancak daha sonraki yapıtlarında Piaget (1972)  Soyut işlemsel düşüncenin yaklaşık 

15-20 yaşları arasında yerleştiğini iddia etmiştir. Soyut işlemsel düşüncenin gelişim 

özelliklerini Piaget’in özümleme ve uyum temel kavramları ile de açıklamak 

mümkündür. Özümleme, ergenlerin mevcut bilgilerine yenilerinin alması, yani 

bilgiyi içselleştirmesi şeklinde gerçekleşir. Uyum mekanizması da ergenin yeni 

bilgilere ulaşmasıdır. Ergenliğin başlangıcında zihinsel süreçlerin uğradığı değişikler 

gereği özümleme mekanizmasında bir artış mevcuttur. Bu özümleme sürecindeki 

yoğunlaşma ergenin dünyasında çok fazla sübjektif ve idealistik değerlendirmesine 

zemin hazırlar.  

Orta ergenlik noktasında özümleme ve uyum mekanizmalarında bir dengeleme söz 

konusu olur. Ergen uyum sürecini kullanarak bilişsel zenginliğini geliştirir. Bu 

bağlamda soyut işlemsel düşüncenin özümleme safhası ergenliğe geçişi 

belirlemektedir.(Aydın, 1997, 156, 157) 11 yaşından sonra başlayan ve mantıksal 

düşünmenin yetişkinler düzeyine eriştiği bu döneme “Formel Đşlemsel Dönem” 

denir. Bu evrede çocuklar görüşlerini haklı gösterebilecek düşünce kurallarını ve 

mantık yollarını bulmaya başlarlar. Piaget, formel işlemlerin diğer insanlarla işbirliği 

sayesinde oluştuğunu ileri sürer. 7-8 yaşlarından itibaren sosyalleşmeye başlayan 

çocuk, 11-12 yaşlarında oyun kurallarının kişiler arası anlaşma sonucu meydana 

geldiğini anlayacak kadar bu alanda ilerlemiş durumdadır. Görüş alışverişi ve 

tartışma çocuğun yaşamında önemli bir yer almaya başlar. Ergenliğin başlangıcıyla 
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birlikte sosyal yaşam içinde kişisel görüş ve tartışmaları içeren bir işbirliği gerekli 

olmuştur artık. Bu da çocuğun anlayışının giderek geliştiğini ve daha önce sahip 

olmadığı bazı alışkanlıkları kazandığını gösterir.  

Bunun sonucu olarak da çocuklar bazı tahmin ve varsayımlar ileri sürebilirler. 

Kurdukları varsayımları sınamadan geçirir, soyut düşünür, genellemeler yapar ve 

soyut kavramları kullanarak bir durumdan ötekine geçebilirler. 

Çocukta düşüncenin formel işlemler düzeyine ulaşmış olmasının göstergesi, 

Piaget’ye göre, çok sayıda probleme çözüm getirebilmesidir. 12 yaş dolaylarında 

çocuk bazı teklifler çerçevesinde mantık yürütmeye ve tartışmaya başlar. Örneğin, 

çocuk: “Şunlar, şunlar olursa, (önceden görülmeyen) şu sonuç ortaya çıkar,” 

diyebilir. Ya da yüzen ve batan nesneleri gruplandırırken: “şu kadar metalin 

ağırlığına eşit olması için bu kadar odun olması gerekir,” diye bir sonuca ulaşabilir. 

Çocuk, deneme, yanılma yoluyla çözümü bulduğunda yada varsayımını 

doğruladığında doyuma sağlar (Yavuzer, 2000, s:282,283). 

 

1.2.3. Ergenlik ve Uyum 

 

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak kabul edilen ergenlik, ilk ergenlik 

belirtileriyle başlayıp büyümenin durmasına kadar sürmektedir. Ergenlik dönemini 

kapsayan yaş dilimleri kültürden kültüre, yayından yayma farklılık göstermektedir. 

UNESCO, ergenlik dönemi olarak 12-24 yaş dilimlerini kabul etmiştir.  

Genellikle 12-15 yaş arası ergenlik gelişmesini içine alan ilk ergenlik dönemi, 15-21 

yaş arası asıl ergenlik dönemi, 21-25 yaşlan arası ise uzamış ergenlik dönemi olarak 

bilinmektedir. Kızlar ve erkekler arasında ergenliğe başlama yaşları açısından 
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farklılık bulunmaktadır. Kızlarda 10-12, erkeklerde.,11-13 yaş dilimleri ön erinlik; 

kızlarda 13-15, erkeklerde 14-15 yaş dilimlerini kapsayan erinlik dönemlerinden 

sonra ergenlik dönemleri gelmektedir (Yörükoğulu 1993). 

Ergenlik, eğitim, olgunlaşma ve beklemeyi gerektiren bir dönemdir. Bu nedenle de, 

ergenlik dönemini yaş ile ilişkili bir dönem olarak tanımlamanın pek bir yaran 

yoktur. Anlamlı bir kavram olarak ergenlik en iyi biçimde, bireyin tüm gelişimini 

içeren geniş bir çerçevede ele alınabilir. Çocuk, ailesinin korumasının ve gözetiminin 

güvenliğine daha az gereksinim duymaya başladığında, fizyolojik ve hormonal 

gelişim yetişkin düzeyine yaklaştığında ve fizyolojik olgunluk çocuğu toplumda 

sorumluluk yükleme yönünde zorladığında ergenlik başlamıştır. Ancak, ergenliğin 

başlangıcını belirlemede bireysel yaş farklılıkları söz konusu olmaktadır (Adams 

1995). 

 

Çocuk, ergenlik dönemine eriştiğinde bu dönemin kendine özgü sorunlarıyla 

karşılaşmaktadır. Biyolojik, fiziksel, psikolojik ve toplumsal değişikliklerden 

kaynaklanan sorunlar yaşamın diğer dönemlerine oranla ergenlik döneminde daha 

yoğun olmaktadır. 

Yaşam büyük ölçüde, içinde bulunulan koşullara gösterilen uyum sürecidir. Đnsan, 

yaşamını sürdürebilmek için fizyolojik gereksinmelerin yanı sıra psikolojik 

gereksinimlerine de doyum sağlamak ve değişen dünya şartlarına uyum göstermek 

durumundadır. Uyum, bireyin hem kendisi hem de çevresiyle sağlıklı ilişkiler 

kurabilmesi ve bu ilişkileri sürdürebilmesidir. Uyumun temel ölçütlerinden birisi, 

kişinin kendisini iyi hissedebilmesidir. Bu ise sadece yaşamın sürdürülebilmesi için 

değil, insanın dünya içinde kendine özgü bir yer edinebilmesini ve yaşamından 
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doyum sağlayabilmesini içermektedir. Bireylerin uyumlarını var ya da yok 

kavramlarıyla değerlendirmek doğru olmamaktadır. Uyum düzeylerini, iyiden kötüye 

doğru derecelendirmek daha anlamlı olmaktadır (Yavuzer, 1987, Özgüven, 1989). 

 

1.2.3.1 Ergenlik Döneminde Gelişimsel Değişimlere Uyum 

 

Ergenlik döneminde, bireyde fiziksel, biyolojik, zihinsel ve duygusal değişimler 

olmaktadır. Ergen, bu evrede yukarıda sıralanan büyüme ve gelişmelere ve onların 

vücutta, duygusal ve sosyal hayatta yarattığı değişimlere uyum sağlama 

ihtiyacındadır. Oldukça çalkantılı bir dönemde olan ergenler ne yetişkin ne de çocuk 

olarak kabul edilmekte ve bu geçiş dönemine uyum sağlamakta güçlük 

çekebilmektedir (Kulaksızoğlu, 1984). 

Ergen bu dönemde, psikolojik anlamda bağımsızlığını kazanabilme, cinsel 

çatışmaları çözebilme, duygusal olgunluk kazanabilme, çevre ile ilgili uyumlu 

ilişkiler içine girebilme gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır (Ekşi 1990). 

Fizyolojik yönden ergenliğin, özellikle üreme ile ilgili salgı bezlerinin olgunlaşıp 

büyümeleri sonucu işlevlerine başlamalarıyla, tamamlandığı kabul edilmektedir. 

Cinsel organların gelişmeleriyle davranışlarda da bir takım değişiklikler olmakta ve 

bu dönemde bedensel değişimler ergeni uyumsuzluğa götürebilmektedir. 

Kızlarda ve erkeklerde cinsiyetle ilgili olarak bedende ortaya çıkan birincil ve ikincil 

değişme ve gelişmeler gencin başkalarıyla ve çevresiyle iletişimi etkilemektedir.  

Eğer ergen, bu değişimlere hazır değilse uyumu oldukça güçleşmekte, sıkıntı, korku, 

suçluluk gibi duyguları yoğun olarak yaşamaktadırlar. Bu dönemde, kendine 

yönelmiş olan ergen için şişmanlık ve zayıflık önemli bir iletişim sorununu ortaya 
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çıkarmaktadır. Önceki gerişim dönemlerinde pek şikayetçi olmadıkları boy, kilo, cilt 

problemleri onlar için önemli sorunlar haline gelebilmektedir. Yapılan çalışmalarda, 

bu dönemdeki ergenlerin yaklaşık yüzde otuzunun bedensel değişme ve gelişmeden 

kaynaklanan iletişim sorunlarının olduğu belirlenmiştir. Bu sorunlar sıklık sırasına 

göre, aşırı duyarlılık ve coşku, utangaçlık, çevreden uzaklaşma, sorumluluktan 

kaçma, bilişsel süreçlerde azalma, girişim yetersizliği, ilgisizlik olarak sıralanabilir 

(Köknel 1990; Garder ve Gardiner 1995). 

Fiziksel-biyolojik gelişim, uyumu etkilemektedir. Ergenlik döneminde oldukça hızlı 

olan bedensel gelişim hızı bazı bireysel farklılıklar göstermekte, erken ve geç gelişim 

duygusal sorunlara neden olabilmektedir. Genellikle erken gelişenlerin geç 

gelişenlere oranla daha çok sosyal kabul gördükleri ve uyumlu oldukları ileri 

sürülmektedir. Gelişimi geciken erkeklerde kişisel yetersizlik ortaya çıkabilmektedir. 

Bu dönemde çevrenin ergene göstereceği tutum ve tavırlar onun bedensel gelişimine 

ilişkin tutumlarım etkilemektedir (Kurç, 1989; Erden ve Aman 1996). 

Büyüme atılımı sırasında eller ve ayaklar çoğu zaman bedenin diğer bölümlerinde 

daha hızlı gelişmekte, bu durumda geçici bir sakarlığa ve beceriksizliğe yol 

açmaktadır. Örneğin, bir erkek çocuk, kahve fincanını tabağın üzerinde 

dengelemekte güçlük çekebilmektedir. Ama bir saat sonra tenis sahasına şaşılacak bir 

incelik ve eşgüdüm gösterebilmektedir. Bu dönemdeki hızlı değişime de ergen birden 

bire uyum sağlayamamakta, bu nedenle de bedenini bir yere çar-pabilmekte, bazı 

sakarlıklar yapabilmektedir (Garder ve Gardiner 1995). 

Bedensel ve cinsel değişimlerle birlikte ergenler zihinsel yeteneklerinde de değişim 

yaşamaktadırlar. On iki yaş ve üzerinde olan ergenler, Piaget'in soyut işlemler 

dönemindedirler. Soyut işlemlere ulaşan ergenler varsayımlar kurabilmekte, 

mantıksal sonuçlar çıkarabilmekte ve ister somut ister soyut biçimde sunulsun 
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karmaşık sorunları sistemli bir şekilde çözebilmekte, yakın çevreyi varsayımsal bir 

geçmişe ya da geleceğe bağlayan olası sorunlarla uğraşabilmektedirler. Ergenlerin, 

geleceğe bakma ve karmaşık sorunlara çözümler bulabilme yeteneği onların 

yaşamlarına önemli değişimler yaratmaktadır. Çoğu zaman, ebeveynlerini ve diğer 

yetişkinleri hayrete düşürecek biçimde, daha önce kabul ettikleri kararlan ve 

değerleri sorgulamakta, tartışmakta ve karşı çıkmaktadır.  

Zihinsel gelişimin hızlanması, ergenin hem kendi sınırlarına daha gerçekçi çözümler 

bulmalarına hem de çevrenin beklentilerini kavrayıp, uygun ve geçerli tepkiler 

geliştirmesini kolaylaştırmaktadır (Kurç ,1989; Gander ve Gardiner,m1995). 

Bu dönemde, ergende heyecanlar açısından önemli bir değişiklikler göze 

çarpmaktadır. Ergen iki varlığı birden yaşamaktadır. Bunlardan birisi çocukluk 

çağının haklarım korumak, diğeri ise yetişkin insan olma ayrıcalığını elde etmektir. 

Bu iki benlik durumundan herbiri daha üstün olmak için mücadele etmektedir. Bu 

dönemde, ebeveynlerin ergenlere karşı gösterecekleri tutum oldukça önemlidir 

(Özgür, 1982). 

Ergen, bu dönemde duygusal açıdan dengesiz ve değişken bir durumdadır. Ergen 

hem son derece bencildir, ilginin ve dünyanın merkezini kendisi gibi görür hem de 

son derece fedakardır. Hem insanlardan kaçar, yalnızlığı sever hem de kendisini 

istekle topluma adar.  

Bir lidere körü körüne boyun eğerken aynı zamanda bütün liderlere ve ebeveynlerine 

karşı çıkar. Çok maddeci olabildiği gibi çok idealistte olabilmektedir. Gerçekten de 

bu dönemde, ergen karşıt duyguların etkisi altındadır; duyguları hızla değişmekte ve 

bu nedenle de tepkileri önceden kestirilememektedir. Ergen bu dönemde kararsızdır, 
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sever ve nefret eder, mutluluktan mutsuzluğa geçer, çabuk sevinir ve üzülür (Kurç 

1989; Ekşi 1991). 

 

1.2.3.2. Ergenlik Döneminde Kişisel Uyum 

 

Kişilik, insanın beden ve ruh özelliklerinin biraraya gelmesinden oluşan bir 

bütündür. Her insan, kişiliğiyle iyi ya da kötü insan olarak kendisini çevresine 

tanıtmakta ve dünyayı kendi kişiliğinin özelliklerini göre yorumlamakta ve 

anlamaktadır (Özgür 1982). 

Ruhbilimcilere göre kişilik, bireyin kendine özgü ve ayırıcı davranışların bütünü 

olarak tammlanmaktadır (Köknel 1985). 

Yaygın olan bir tanıma göre kişilik, bireyin bütünlüğünü meydana getiren bünyevi, 

fikri, sosyal ve moral değerlerin bir sentezidir. Bu tanıma göre kişilik, bir çok 

unsurun karışımından oluşan bir kavramdır. 

Morgan ve Cole (1985), bir bireyi diğerlerinden ayıran manevi genel 

karakteristiklerin tümüne birden kişilik denilebileceğini belirtmişlerdir. 

Panner and Wymer (1983), kişiliği, bireylerin kendilerini algılayış şekillerinin ifadesi 

olarak tanımlamışlar ve bireysel kimlik ve sosyal kimlik olmak üzere iki bağımsız 

kategorisinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Kişilik, insanların başkalarında bulunmayan bireysel özelliklerinin tümü anlamına 

gelmektedir. Kişiliğin bir dış ve iç yapısı vardır. Kişiliğin dış boyutları insanın fiziği, 

becerileri, yetenekleri, bazı huylan ve davranışları gibi ölçülebilen ve herkesin 

görebileceği özelliklerini kapsamaktadır. Kişiliğin iç boyutları ise, bireyin güdüsel ve 
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duygusal eğilimleri, kendisini tanımasını sağlayan düşünce ve tutumların oluşturduğu 

sistemi ve dürtüleri, duygulara ve eylemlere yol açan bilinçli ve bilinçsiz eğilimlerin 

tümünü kapsamaktadırlar. 

Kişilik, insanların biyolojik ve ruhsal yapılarının davranış biçimlerinin ilgi, tutum, 

yetenek ve becerilerinin bir arada en karakteristik biçimde bütünleşmesidir.  

Kişiliği oluşturan biyolojik ve ruhsal öğeler çok çeşitlidir. Duygu, algı, öğrenme, 

konuşma, anlatım, bellek, yargı, düşünce, zeka, hareketler, duygu tepkileri, 

görüntüsü, giyim, davranış özellikleri, ahlak ve inanç biçimleri bir insandan ötekine 

az çok değişen ve bütün bunların bir arada bütünleşmesiyle o insanın kişiliğini yapan 

öğelerdir. 

Kişilik yapısını ve davranışını inceleyen biyolojik, fizyolojik bütün kuramlar ve 

bütün ruhbilim öğretileri daima kaygıya yer vermişlerdir. B azılan kaygıyı kişiliği 

oluşturan ilk ve temel güç olarak kabul etmiş, bazıları da ikincil olarak oluşan ama 

kişiliğin yapılanmasında, gelişmesinde ve davranışın ortaya çıkmasında önemli rolü 

bulunan bir etken olarak değerlendirmiştir. Bütün ruhbilim öğretilerinde, kişiliğin 

gelişmesinde ve davranışın ortaya çıkmasında iç ve dış çatışmayla kaygının ortak 

olarak kabul edilen iki öğesi olmuştur. Đnsan, yaşamı boyunca her an içten ve dıştan 

gelen birden çok dürtü ya da güdüyle karşılaşmakta ve bunlar arasında seçim yapma 

zorunluluğu duymaktadır. Bu durum olumlu ya da olumsuz olan çatışmalara neden 

olmaktadır. Aç olan birisinin yemek bulamaması çatışma yaratacağı gibi, aynı anda 

çok sevdiği iki yemekten birini seçme durumunda da çatışma ortaya çıkmaktadır 

(Köknel, 1985).  
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Đşsiz bir insan kaygı duyabileceği gibi, eline bir anda iki iş fırsatı geçen insanda 

bunlar arasında seçim yaparken kaygı duyabilmektedir. Đnsan yaşamı çatışma ve 

çelişkilerle doludur. Önemli olan bu çelişkilerin yarattığı kaygıyı bir güç olarak 

kullanabilmektedir (Köknel, 1985). 

Kişilik bir insanda, bedensel ve ruhsal tüm nitelikleri içine almakta ve kalıtsal 

etkenlerin, çevrenin, yaşantıların bir ürünü olarak kabul edilmektedir. Kişiliğin 

şekillenmesinde kalıtımın ve çevrenin paylarını kesin bir biçimde ayırıp ortaya 

koymak mümkün olmamaktadır. Kalıtımın bu konuda etkilerini göstermek 

mümkündür. Ancak kişilik üzerinde kalıtımın etkisinin zeka üzerinde olduğu kadar 

kuvvetli olmadığı bir gerçektir (Morgan, 1984). 

Kişiliğin biyolojik kaynaklarını, kalıtım, endoksin etkenler, fiziksel yapı, merkezi 

sinir sistemi oluşturmaktadır. Kişiliği şekillendiren sosyal etmenler ise çevre etkeni, 

ilk sosyal ilişkiler, ev ve ailenin etkileri, bunların dışındaki diğer sosyal etkenler ki 

bunlar okul çevresi, dini çevreler, spor kulüpleri, oyun, arkadaş, mahalle çevreleridir. 

Bütün bunların etkilerinin birleşimiyle bireyin kişiliği şekillenmektedir. 

Her birey mutlu ve sağlıklı yaşamak ister. Bireylerin yaşamlarını sağlıklı ve verimli 

bir biçimde sürdürebilmeleri, onların kişisel ve sosyal uyum düzeyleri ile yakından 

ilişkileridir. Bir kişinin uyumu, kendisi ve çevresi ile arasında ahenkli bir ilişki 

kurulabildiği oranda sağlıklıdır. Bireyin yaşamdan doyum sağlaması, uyum yollarını 

öğrenmesine bağlıdır. Uyumsuzluk, hem birey açısından mutsuzluk hem de toplum 

açısından üretkenliğin azalması ve insan gücü kaynağının boşa harcanması anlamına 

gelmektedir (Kurç 1990). 

Kişilik ve uyum arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Kişilik bir çok uyum 

eyleminin sonucu ve ürünü olarak kabul edilmektedir. Ataerkil, toprağa bağlı yaşam 
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biçimini benimsemiş toplumlarda, uyum sürecinin gelişmesi sınırlı olup, uyumdan 

çok uyma geliştirme vurgulanmakta ve istenen, benimsenen ve ödüllendirilen 

davranış örüntüsü olmaktadır. Uslu, sakin, söz dinler, söz dışına çıkmaz gibi 

sıfatlarla nitelenen kişilik ve kişilik özellikleri, uyum sürecinin doğal bir sonucudur. 

Bireysel farklılıklara ve haklara önem veren kişiliğin gelişmesine olanak sağlamayı 

kabul eden demokratik ve sanayileşme ile bütünleşmiş olan toplumlarda ise uyum ve 

onun sonucu olarak kişilik oluşması ve gelişmesi kabul görmektedir (Özoğlu, 1985). 

Ön ergenlikte, hem kızlar hem de erkekler iyi ve kötü özelliklerin farkındadırlar ve 

arkadaşlarında da benzer özellikleri değerlendirebilirler. Sosyal ilişkilerde 

oynadıkları kişisel rollerin bilincindedirler. Daha büyük olan ergenler, hoş bir kişilik 

oluşturmanın farkındadırlar. Hemcinsleri ve karşı cinsleri tarafından beğenilen 

özelliklerin neler olduğunu bilirler. Ergenlerin yaşantısında bir çok koşul, onların 

kişiliklerinin oluşumunda etkilidir. Bunlardan bazıları çocuklukları boyunca devam 

etmekte, ancak çoğu ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde, dış 

görünüşleri, aile ile ve arkadaşları ile ilişkileri kişilik gelişimlerinde ve kişisel 

uyumları üzerinde etkili olmaktadır (Kulaksızoğlu, 1984). 

 

1.2.3.3. Ergenlik Döneminde Sosyal Uyum  

 

Sosyalleşme, bireyin toplumun bir üyesi haline gelmesidir, yani ailesinin, akraba ve 

komşuluk düzeyinin yaşadığı şehir ya da köyün ve ulusun bir parçası olduğunu 

öğrenmesidir. 

Büyümekte olan çocuk, çevresindekilerle iletişim sonucu onların davranışlarına 

benzer davranışlar geliştirecektir.  
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Böylece tek tek bireyler yerine toplumun parçaları olan, birbirlerinden farklılıkları 

olduğu gibi birbirlerine büyük benzerliklerde gösteren toplumsal bireyler oluşmak-

tadır (Kağıtçıbaşı, 1988). 

Bireylerin ait oldukları toplumun ya da toplumun alt gruplarının değerlerini, 

davranışlarını ve bilgilerini kazanma aşamaları sosyalleşme süreci olarak ifade 

edilmektedir. Sosyalleşme sürecinde, beslenme ve cinsellik gibi içgüdülerine doyum 

sağlayan davranış kalıplarına ek olarak, kişiler arası iletişim ve etkileşim sonucu 

birey yaşadığı çevrede, toplumda ortak olan kültürün getirdiği davranış kalıplarını 

benimsemekte, öğrenmekte ve özümlemektedir. Böylece temel kurumların öncelikle 

aile aracılığıyla aktardığı davranış kalıplarına zamanla eğitimin, öğrenim, radyo, 

televizyon, kitap, gazete, dergi gibi tek yönlü iletişim araçlarının aktardığı yeni 

kalıplar eklenmektedir (Köknel, 1986). 

Sosyalleşme, yapısında karmaşıklığı içeren, toplumsal anlamda başarılı bireylerin ye-

tişme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle de, insanın doğuştan taşıdığı 

biyolojik potansiyelle ekoloji ve toplumu da içine alan çevre etkenleri arasındaki 

karşılıklı ilişkiyi içermesi gerekmektedir (Kağıtçıbaşı, 1991). 

Sosyalleşme, öğrenmeye özellikle de sosyal öğrenme teorisine dayanmakta ve 

kültürel beklenti ve kalıp yargılarını yansıtmaktadır. Örneğin, yetişkinlerden çocuk 

ya da gençlere oranla daha olgun olmaları beklenmektedir; ya da erkek ergenin 

kadınsı olan davranışları hoşa gitmemektedir. O halde, sosyalleşme, belirli bir yaşta, 

cinsiyette, sosyal yapıda olan bireyin davranışları ile toplumun beklediği davranışlar 

arasındaki korelasyonu içermektedir.  
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Sosyalleşme süreci iki yönlüdür. Hem ebeveynler çocukları için hem de çocukları 

ebeveynleri için sosyalleşme unsuru olmaktadırlar. Şu halde, sosyalleşme hem ömür 

boyu devam etmekte hem de iki yönlü bir süreç olmaktadır (Kağıçıbaşı, 1988). 

Ergenlikte en zor gelişim görevlerinden birisi sosyal uyum ile ilgilidir. Bu uyum aile, 

arkadaşlar, okul çevresi ve diğer insanlarla birlikte olmaktadır. Sosyalleşme 

sürecinde, ergen, yetişkin modeline ulaşmak için bir çok duruma uyum 

göstermektedir,. Bunlar, yeni arkadaş grupları, değişen sosyal davranışlar, yeni 

sosyal gruplar, sosyal kabulde ya da red edilmede yeni değerler gibi durumlardır. 

Ergenler bu gibi değişen durumlara uyum sağlamak zorundadırlar. 

Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış davranış yeteneği olarak 

tanımlanan sosyalleşme,en başarılı şekliyle, insan organizmasının çaresizlik ve tam 

bencillikle nitelenen bebeklik çağından, bağımsız bir yaratıcılıkla nitelenen 

yetişkinlik dönemine geçmesiyle devam eden bir öğrenme ve öğretme işlemidir. 

Öğrenmenin yanı sıra, şartlanma, katılım ve alıştırma sosyalleşmenin 

gerçekleşmesinde rol oynayan temel öğelerdir. Đnsan hayatının belki de en büyük 

başarısı sağlam ve dengeli bir sosyal uyuma kavuşmasıdır (Yavuzer 1980). 

Bireyin içinde yaşadığı toplumun onu artık bir çocuk gibi görmeyi bıraktığı, fakat 

henüz yetişkin statüsünü, rolünü ve işlevini tümüyle vermediği yaşam dönemi olarak 

tanımlanan ergenlikte, birey toplumda saygınlık kazanmaya ve statü sahibi olmaya 

gereksinim duymaktadır. Sosyal uyum geniş ölçüde bu gereksinimin karşılanmasına 

bağlıdır. Ergenlik yılları bir anlamda, sosyal gelişim ve uyum yılları olarak da 

nitelenebilir. Sosyal uyum zamanla kazanılmakta, ergenlik döneminde bazı 

deneyimler ile gelişmektedir (Yavuzer, 1987). 
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Kültürel faktörler insan davranışı üzerinde etkili olmakta ve beklenilen sosyal 

davranışlar kültürden kültüre, kuşaktan kuşağa farklılık göstermektedir. Bir kültür 

ortamı içinde doğan birey beşeri çevre denilen organize birey gruplarından yani 

toplumdan ve toplumun yaşama tarzlarından yani kültürlerden etkilenmektedir. Birey 

kültür etkileşimi sonucunda, bir toplumda yaşayan bireylerde ortak bir takım 

özelliklerin gelişmesine yol açmaktadır (Başaran, 1992). 

Yapılan bir çok çalışmada, ergenlik yılları boyunca sosyalleşmenin önemi açıkça 

vurgulanmıştır. Bu dönemde, sosyal uyum üzerinde öncelikle ailenin, sonrada 

arkadaş grubu ve okulun önemi belirtilmiştir. Đlk sosyal uyumlarını geliştirirken, 

desteklenen, onay gören, kendilerine deneyim fırsatı tanınan bireyler daha pozitif bir 

sosyal gelişim göstermektedirler (Baykara, 1989). 

 

1.3. Konuyla Đlgili Yapılan Çalışmalar 

 

 Rosalind (1978), ergen ile olan iletişimin benlik kavramına etkisini araştırdığında, 

anne-baba ile olan olumsuz ilişkinin olumsuz benlik yapısına neden olduğunu 

vurgulamıştır (Rasalind, 1978). 

Lise öğrencileri üzerinde bir araştırma yapan Landis ve Stone (1952) demokratik ve 

otoriter ailelerden gelen gençler arasında, otoriter ailelerden gelenlerin daha çok 

problem yaşadıklarını tespit etmiştir. Otoriter ailelerden gelenlerin evden kaçma 

isteğine, iç veya dış çatışmalara, körü körüne otoriteye boyun eğme veya saldırganlık 

eğilimlerine rastlanmıştır. Demokratik aileden gelen gençlerin ise kararlı bağımsız ve 

kendi kendini yönetebilen, başarılı bireyler oldukları sonucuna ulaşmıştır (Landis ve 

Stone 1952).  
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Kohut, kişisel güç ve benlik saygısının ya da başkaları üzerinde yıkıcı saldırganlığın 

oluşumundan sorumlu olan kendilik nesnesi deneyimlerini incelemiştir. Yaşamın 

erken dönemlerinde kişisel güç ve benlik saygısının gelişmesinde bir başarısızlık, 

okul çağı çocuğunu ya da ergenin bu kendilik deneyimlerini onlara sağlayacak olan 

gruplara bağlanmasında bir eğilim yaratabileceğini belirtmiştir. Ona göre Grup 

bütünlüğü, paylaşılan "narsistik öfke" ile sağlandığında, bu gruplar yok edici güçler 

haline gelmektedir (Kohut, 1959). 

Bildik (1998), “Çalışan ergenlerin sorun algıları ve etkili olan psikolojik faktörleri” 

araştırdığı çalışmasında çalışan çocukların yaşamında en önemli stres kaynağının, 

çalışma ortamı ve ilişkiler olduğunu belirtmiştir. Đşyerindeki çocukların, duygusal 

ağırlıklı olmak üzere, fiziksel, cinsel ve duygusal istismara uğradıklarını, çalışan 

çocukların depresif duygularının yüksek, içe dönük ve kişilerarası ilişkilerinde 

yetersizlik olduğu belirterek, bu durumların, çocuğun gelişimini yönlendiren temel 

gereksinimlerin karşılanmaması, zihinsel gelişime yönelik hizmetlerin olmaması, 

fiziksel ve duygusal istismara maruz kalmalarından kaynaklandığını tespit etmiştir. 

Çalışma ortamında otonomi eksikliği, uzun çalışma süresi, iş yoğunluğu, işverene 

tam itaat, korkutma ve aşağılama yoluyla sürekli kontrol etme, emosyonel sıcaklığın 

yokluğu, bir yetişkin gibi davranması beklentisi, gelişim görevlerinin işveren 

tarafından itaatsizlik olarak yorumlanması, düşük ücret alma ve kısa çocukluk 

periyodu çalışan çocukların mental sağlığını olumsuz yönde etkilediğini açıklamıştır 

(Bildik, 1988). 

Görker vd. (2004), çalışmalarında biyopsikososyal bir değişme ve büyüme süreci 

içinde olan ergenlerin, hangi ruhsal yakınmalar ile çocuk ve ergen psikiyatrisine 

başvurdukları ve hangi tanı ölçütlerini karşıladıklarını araştırmak amacıyla bir 
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çalışma başlatmışlardır. Bu çalışmada, Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na 2001-2002 yılları 

arasında başvuran 12-18 yaş arası 1079 ergen (638 erkek, 441 kız), belirti ve tanısal 

yönden geriye dönük olarak incelenmiştir. Tüm olguların başvuru yakınmaları 

incelendiğinde, 226 belirti saptanmıştır. Bulgular, sıklık sırasına göre cinsiyet 

farklılıkları gösterse de, en fazla görülen ortak yakınmaların sinirlilik, okul 

başarısızlığı, tırnak yeme, sıkıntı hissi, içe kapanıklılık, yaşıtları ile anlaşamama ve 

kardeş kıskançlığı olduğu görülmüştür (Görker, 2004).  

Sarı (2008), “Ergenlerin Psikolojik Belirti Düzeyleri ve Uyumlarını Yordayan Bazı 

Değişkenleri” araştırdığı çalışmada 215 öğrenci üzerinde araştırma yapmış ve benlik 

saygısı yüksek olan, kendine güvenen, anne-babayla çatışma yasamayan, anlayışlı ve 

hoşgörülü bir ebeveyne sahip, sigara kullanmayan ergenlerin psikolojik belirti ve uyum 

düzeyleri yüksek, aksi durumda olan ergenlerin ise uyum ve psikolojik belirti 

düzeylerinin düşük olduğunu tespit etmiştir (Sarı 2008). 

Makas (2008), “Lise Öğrenimi Gören Gençlerin Đnternet Kullanımının Psikososyal 

Durumu Đle Đlişkisini” 523 öğrenci üzerinde araştırmış ve interneti en sık eğitim ve 

sosyal amaçlı kullandıkları, yoğun internet kullanımına bağlı psikolojik ve sosyal 

sorunlar yaşadıkları, problemli internet kullanımının; cinsiyet, eğitim görülen bölüm 

ve sosyo-ekonomik seviye ile ilişkisi olduğunu belirtmiştir (Makas, 2008). 
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1.4. Araştırmanın Amacı  

 

Ergenlik dönemi, insanoğlunun yaşamındaki en sarsıcı kriz dönemlerinden birini 

oluşturmaktadır. Çağımızda, gün geçtikçe bu kriz dönemi büyüyerek devam 

etmektedir. Bu kriz döneminde ergenlerde çok çeşitli bütünsel ve belirtiye özel belirli 

stres kaynakları ve uyum sorunları ortaya çıkmakta ve bunlarla başa çıkamayan 

ergenlerde ruh sağlığı tehlikeye girmektedir.  

Bu nedenle bu çalışmada, ilköğretim okulları II. kademe öğrencilerinin (7. ve 8.sınıf) 

bütünsel ve belirtiye özel ruhsal uyum süreçleri belirlenmeye çalışılmıştır.   

Bu araştırmanın problemini “Đlköğretim okulu 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin 

psikososyal faktörler açısından uyum süreçlerinin değerlendirilmesi” 

oluşturmaktadır.  

Çalışmanın kuramsal bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda; farklı 

sosyokültürel düzeye sahip oldukları kabul edilen 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin, 

psikososyal faktörler açısından uyum süreçlerinin farklılaşacağı varsayımından 

hareketle bu çalışmanın hipotezleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:  

1. Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin sosyal uyum düzeyleri, devlet 

okulu öğrencilerine göre daha yüksektir. 

2. Kız öğrencilerin sosyal uyum süreçleri erkek öğrencilere göre daha fazla 

gelişmiştir. 

3. 8.sınıf öğrencilerinin sosyal uyum düzeyi, 7. sınıf öğrencilerine göre 

yüksektir. 
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4. Anne-baba eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin uyum düzeyleri 

diğerlerine göre yüksektir. 

5. Kardeş sayısı arttıkça sosyal uyum artacaktır. 

 

1.5. Araştırmanın Önemi 

 

Ergenlik dönemi takip ettiği gizillik döneminin ardından pek çok açıdan önemli 

gelişmelere sahne olan özel bir dönemdir. Gencin sosyal, duygusal, bilişsel 

gelişiminde yaşanan hızlı değişme ve gelişim birçok psikolojik sorunun da açığa 

çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bireyin davranışlarının yaşamını sürdürebilmeye, 

değişen koşullar ile bir denge oluşturmaya ve bunlara uyum sağlamaya yönelik 

olduğu kabul edilmektedir. Stres etkenlerinin biçimi, niteliği ve bunlara karşı oluşan 

ruhsal yanıtlar yaş gruplarına, bireyin gelişimsel düzeyine ve içinde yaşanılan 

sosyoekonomik koşullara göre değişebilmektedir. Çocuklarda gelişim dönemlerinin 

getirdiği doğal zorluklara çevrenin getirdiği olumsuz etkiler de eklendiğinde, tepkisel 

olarak ruhsal uyum sorunları görülebilmektedir. Ergenlerle yapılan çalışmalarda da 

düşük sosyo-ekonomik düzeyin, okul sorunları, uyum bozukluğu, duygusal güçlükler 

ve yıkıcı davranım bozuklukları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Bu dönemde ergenlerin ruhsal gelişimlerini desteklemek onları çok yönlü olarak 

tanımak ve anlamakla mümkündür. Okullarda bu görevi üstlenen Okul Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Servisi çalışanları da çoğunlukla gözlem yaparak, izleme, 

inceleme, görüşme, test ve envanterler kullanma gibi yöntemlerle bu gelişimi 

gözlemektedirler. Bununla beraber psikolojik belirtilerin her zaman kolaylıkla 

kendini ortaya koyduğunu ya da kolaylıkla fark edilebildiğini söylemek oldukça 
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güçtür. Bunda ergenin yaşının, kullanılan gözlem yöntemlerinin, uygulanan 

ölçeklerin tek başına sınırlılığının, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi 

uzmanının yetkinliğinin, zamanının ve en önemlisi de psikolojik belirtileri 

anlayabilmenin güçlüğünün anlamlı olduğu düşünülmektedir. Okul Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Servisi uzmanları ancak bir davranış problemi sonucunda 

konu hakkında bilgi sahibi olmayı ve gerektiğinde bu vakaları bir üst kuruma 

yönlendirmeyi amaçlamaktadırlar. Davranış problemine yansımayan veya okul 

rehberlik servisine yönlendirilmeyen durumlarda öğrencilerin psikolojik belirtileri 

çoğu zaman belirli bir döneme kadar gizli kalmaktadır. Gizli kalan tüm bu belirtiler 

de hem döneme özgü hem de geleceğe yönelik uyum sorunlarına neden olmaktadır. 

Önleyici ruh sağlığı çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla genel anlamda bir 

öğrenci tarama çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu çalışma ile öğrencilerin 

psikolojik sorunlarının düzeyi hakkında görüş elde etmek, bu sorunların ruhsal uyum 

süreçlerini nasıl etkilediğini araştırmak ve ayrıca önleyici ruh sağlığı çalışmalarına 

da katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 
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2. BÖLÜM                                                                  

YÖNTEM 

 

 

2.1. Örneklem 

Bu çalışmanın örneklemi, Đstanbul ili Sultanbeyli, Bostancı, Bağcılar ve Bakırköy 

ilçelerinde yer alan özel, resmi ve orta kademe ilköğretim okullarının 7 ve 8. 

sınıflarında öğrenim görmekte olan 150 öğrenciden oluşmaktadır. Orantısız küme 

örnekleme yöntemi ile iki resmi ve iki özel ilköğretim okulu seçilmiş ve bu okulların 

7 ve 8. sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler çalışma grubunu 

oluşturmuştur. Örneklem seçiminde seçkisiz örneklem yöntemi kullanılmıştır. 

Örneklemin demografik özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; 

 

                      Tablo 2.1. Demografi Dağılımları 

CĐNSĐYET N % 
Erkek 79 52,7 

Kız 71 47,3 

Toplam 150 100,0 

OKUL TÜRÜ N % 

Özel Okul 75 50,0 

Devlet Okulu 75 50,0 

Toplam 150 100,0 

SINIF N % 

7.Sınıf 75 50,0 

8.Sınıf 75 50,0 

Toplam 150 100,0 

BABA EĞĐTĐM N % 

Hiç bir okul 
mezunu değil 

22 14,7 

Đlköğretim mezunu 50 33,3 
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Lise veya dengi 
okul mezunu 

55 36,7 

Üniversite mezunu 23 15,3 

Toplam 150 100,0 

ANNE EĞĐTĐM N % 

Hiç bir okul 
mezunu değil 

53 35,3 

Đlköğretim mezunu 77 51,3 

Lise veya dengi 
okul mezunu 

16 10,7 

Üniversite mezunu 4 2,7 

Toplam 150 100,0 

KARDEŞ SAYISI N % 

Kardeşim yok 32 21,3 

Tek kardeş 89 59,3 

2 ve daha fazla 
kardeş 

29 19,3 

Toplam 150 100,0 

 

Tablo 2.1.’de araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımları yer almaktadır. 

Buna göre ankete katılan öğrencilerin % 52,7’si erkeklerden, % 47,3’ü de kızlardan 

oluşmaktadır. 

 

Tablo 2.1. ’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin okul türü dağılımlarına 

bakıldığında, ankete katılan öğrencilerin 75’i özel okul öğrencisi olup, 75’i de devlet 

okulu öğrencisidir.    

          

Tablo 2.1.’de araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf dağılımları yer almaktadır. Buna 

göre ankete katılan öğrencilerin %50’si 7.sınıf, diğer %50’si de 8.sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. 
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Tablo 2.1.’de araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi dağılımları 

yer almaktadır. Buna göre ankete katılan öğrencilerin babalarının 55’i lise ve dengi 

okullardan, 50’si ilköğretim kurumlarından, 23’ü üniversiteden mezun olup, 22’si ise 

hiçbir eğitim kurumundan mezun durumda değildir. 

 

Tablo 2.1.’de araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi dağılımları 

yer almaktadır. Buna göre ankete katılan öğrencilerin annelerinin 77’si ilköğretim 

kurumlarından, 16’sı lise veya dengi okullardan ve 4’ü üniversiteden mezun olup, 

53’ü ise herhangi bir eğitim kurumundan mezun durumda değildir. 

 

Tablo 2.1.’de araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayıları dağılımı yer 

almaktadır. Buna göre ankete katılan öğrencilerden 89’u tek kardeş, 29’unun iki ve 

daha fazla kardeşi olup, 32’sinin ise hiç kardeşi bulunmamaktadır. 

 

2.2. Veri Toplama Araçları  

 

Araştırma uygulamalarına başlamadan önce ve araştırma süreci boyunca alandaki 

literatire ve araştırma bulgularına ulaşılmak üzere kütüphaneler ve internet ağı 

ayrıntılı olarak taranmıştır. 

Bu araştırmada, veri toplama amacı ile bir anket ve bir ölçek kullanılmıştır. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni psikosoyal faktörlerdir. Psikososyal faktörlerden 

okul türü, cinsiyet, sınıf, anne ve baba eğitim düzeyi ve kardeş sayısı değişkenlerini 

belirlemek üzere araştırmacı tarafından bir anket düzenlenmiştir. Araştırmanın 

bağımlı değişkeni uyum süreçleridir. Öğrencilerin uyum süreçlerini araştırmak ve 
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uyum düzeylerini belirlemek için Davuy Davranış ve Uyum Sorunları Ölçeği 

kullanılmıştır.  

Davuy- Davranış ve Uyum Sorunları Ölçeği;  7-13 yaş çocuklarındaki davranış ve 

uyum sorunlarını belirlemek için geliştirilmiştir. Ölçeğin ifadeleri, likert tipi ölçek 

formatında üçlü bir skala üzerinde (Hiçbirzaman, bazen, sıksık ) olarak 

cevaplandırılacak şekilde düzenlenmiştir.  

Davranış ve Uyum Sorunları Ölçegi (DAVUY); çocuklara yönelik olarak Asena 

Gürpınar Akan tarafından ilk defa 2001 yılında yüksek lisans tezinde uygulanmıstır. 

7-14 yas çocuklarda var olma ihtimali olan uyum ve davranıs bozuklugu belirtilerini 

ölçmeye yönelik bu ölçek, daha önceden konu ile çalısmış olan araştırmacıların daha 

çok bireyin ailesinden, ögretmeninden yada bir yakınından bilgi almaktan çok 

bireyin kendisinden bilgi alınmasını saglayan kendisi tarafından doldurulan 

(selfreported) bir ölçektir. 

Ölçegin standardizasyonunda Đstanbul ili Milli Egitim Bakanlığı’na bağlı altı devlet 

ve bir özel ilkögretim okulunda gerçekleştirilmistir. Bu okulllarda öğrenim görmekte 

olan 7-12 yaşlarındaki 438 ögrenci ile Korunmaya Muhtaç Çocuk Kurumunda 

yaşamakta olan 187 çocuk ile birlikte toplam 625 çocuk üzerinde uygulama 

yapılmıstır (Akan,2001). 

Davranış ve uyum sorunları ölçeğinin güvenirliğini saptamak için yapılan çalışmalar 

sonucunda, Chronbach Alfa Katsayısının 1. faktör için 0.79, 2. Faktör için 0.62, 3. 

faktör için 0.73, 4. faktör için 0.63; davranış ve uyum sorunları toplamı için faktörler 

bazındaki Chronbach Alfa Katsayısının ise 0.74 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen 

bu bulgular ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (Akan, 2001). 
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2.3. Đşlem 

Araştırma için gerekli veriler izin ve onayları alınan öğrencilere uygulanan anket ve 

ölçek yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın ana problemine cevap bulma sürecinde, 

SPSS 16.0 (Statistical Packet for The Social Science) programından yararlanılmıştır. 

Araştırmanın hipotezlerinin çözümlenmesinde, psikolojik belirti düzeyleri ve uyum 

süreçlerinin bazı değişkenler (sınıf, cinsiyet, okul türü, kardeş sayısı, baba eğitim 

düzeyi, anne eğitim düzeyi) açısından anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığının 

belirlenmesi amacıyla “Bağımsız Đki Örneklem T-Testi” (Independent-Samples T 

Test)  ve “Tek Yönlü Varyans Analizi” (ANOVA) yapılarak yorumlanmıştır.  
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3. BÖLÜM  

BULGULAR 

 

3.1. Öğrencilerin Okul Türü Değişkenine Đlişkin Bulgular 

 

Tablo 3.1. Okul Türü Değişkenine Göre Uyum Süreçlerine Ait T-Testi 

Sonuçları 

 

 N X SS T p 

Özel okul 75 46,9370 0,07136 

Devlet 
okulu 

75 44,9163 0,09350 9,310 0,000*** 

              *** p< .001 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türüne göre uyum süreçleri sonuçları Tablo 

3.1.’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre özel okulda eğitim alan öğrencilerin uyum 

puan ortalamaları 46,9370 iken devlet okulunda eğitim gören öğrencilerin uyum 

puan ortalamaları 44,9163 olarak hesaplanmıştır. Ortalamalar arasındaki fark t testi 

ile sınanmış ve hesaplanan t istatistik 9,310 değeri 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Uyum süreçleri özel okul ve devlet okullarında okuyan 

öğrencilere göre farklılık göstermektedir. Buna göre özel okullarda okuyan 

öğrencilerin uyum süreçleri devlet okullarında okuyan öğrencilere göre daha 

yüksektir. Uyum düzeyleri aritmetik ortalamalarına bakıldığında özel okulda okuyan 

öğrencilerin aritmetik ortalamasının (46,9370), devlet okullarında okuyan 

öğrencilerin aritmetik ortalamasından (44,9163) yüksek olduğu görülmektedir.  
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3.2. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Đlişkin Bulgular 

 

Tablo 3.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Uyum Süreçlerine Ait T-Testi Sonuçları 

 

 N X SS T p 
Kız 71 46,4926 4,54154 

Erkek 79 46,3669 4,62203 1,138 0,255* 

                     * p> .05 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre uyum süreçleri sonuçları Tablo 

3.2.’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre kızların uyum puan ortalamaları 46, 4926 ve 

erkeklerin uyum puanları 46,3669 olarak bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki fark t 

testi ile sınanmış ve hesaplanan 0,255 t istatistik değeri 0,05 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. Uyum süreçleri cinsiyete göre farklılık 

göstermemektedir. Buna göre öğrencilerin kız ya da erkek olmaları uyum süreçlerine 

herhangi bir fark sağlamamaktadır.  

 

 

3.3. Öğrencilerin Sınıf Değişkenine Đlişkin Bulgular 

 

Tablo 3.3. Sınıf Değişkenine Göre Uyum Süreçlerine Ait T-Testi Sonuçları 

 N X SS T p 
7.sınıf 75 45,1077 4,95400 

8.sınıf 5 46,7532 4,05543 
-5,866 0,00*** 

                     *** p< .001 



 42 

Ankete katılan öğrencilerin okudukları sınıfa göre uyum süreçleri sonuçları Tablo 

3.3.’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre 7. sınıfta okuyan öğrencilerin uyum puan 

ortalamaları 45,1077 iken 8. sınıf öğrencilerinin uyum puan ortalamaları 46,7532 

olarak hesaplanmıştır. Ortalamalar arasındaki fark t testi ile sınanmış ve hesaplanan  

-5,866 t istatistik değeri 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Yani uyum süreçleri sınıf değişkenine göre farklılık göstermektedir. Buna göre 8. 

sınıfta okuyan öğrencilerin uyum düzeyleri 7.sınıfta okuyan öğrencilere göre daha 

yüksektir.  

 

3.4. Öğrencilerin Anne-Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Đlişkin Bulgular 

 

Tablo 3.4. Baba Eğitim Düzeyine Göre Uyum Süreçlerine Ait Varyans Analizi 

Sonuçları 

 Kareler 
Toplam 

sd Kareler 
Ortalaması 

F Sig. 

Gruplar 

arası 

1384,691 3 461,564 

Gruplar içi 3034,318 146 20,783 

Toplam  4419,009 149  

 

22,209 

 

0,000*** 

          *** p< .001 

 

Ankete katılan öğrencilerin babalarının eğitim düzeylerine göre uyum süreçleri 

sonuçları Tablo 3.4’de verilmiştir. Baba eğitim düzeyi 2’den fazla olduğundan 

ortalamalar arası fark ANOVA ile incelenmiş ve hesaplanan 22,209 F istatistik 

değeri 0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Yani uyum süreçleri baba eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermektedir. Farklılığı yaratan grupların hangisi olduğu 

Post Hoct testi olan LSD ile sınanmış ve sonuçları Tablo 3.5.’de verilmiştir. 
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Tablo 3.5. Baba Eğitim Düzeyleri Değişkenine Ait Post Hoct LSD Testi 

Sonuçları 

BABA EĞĐTĐM DURUMU 
ORTALAMA 

FARKI 
SS p 

Hiçbir okul mezunu değil          Đlköğretim mezunu 

                                                   Lise veya dengi okul mezunu 

                                                   Üniversite mezunu 

-0,72598* 

-0,95489* 

-1,60060* 

0,17342 

0,17093 

0,20073 

0,000 

0,000 

0,000 

Đlköğretim mezunu                     Hiçbir okul mezunu değil 

                                                   Lise veya dengi okul mezunu 

                                                    Üniversite mezunu 

0,72598* 

-0,22891 

-0,87462* 

0,17342 

0,13138 

0,16834 

0,000 

0,082 

0,000 

Lise veya dengi okul mezunu      Hiçbir okul mezunu değil 

                                                     Đlköğretim mezunu 

                                                     Üniversite mezunu 

0,95489* 

0,22891 

-0,64571* 

0,17093 

0,13138 

0,16577 

0,000 

0,082 

0,000 

Üniversite mezunu                      Hiçbir okul mezunu değil 

                                                    Đlköğretim mezunu 

                                                    Lise veya dengi okul mezunu 

1,60060* 

0,87462* 

0,64571* 

0,20073 

0,16834 

0,16577 

0,000 

0,000 

0,000 

*** p< .001 

 

Tablo 3.5.’de varyans analizi sonucu ortalamalar arasındaki farkın hangi gruplar 

arasında ortaya çıktığını göstermektedir. Bu sonuçlara göre baba eğitim düzeyi 

Đlköğretim mezunu ile Lise veya dengi okul mezunu arasında fark gözlenmemiştir. 

Diğer tüm yönlerde istatistiksel olarak fark vardır. Buna göre baba eğitim düzeyi 

üniversite olan öğrencilerde uyum süreci diğer öğrencilere göre daha yüksektir. 
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Tablo 3.6. Anne Eğitim Düzeylerine Göre Uyum Süreçleri Varyans Analizi 

Sonuçları 

 Kareler 
Toplam 

sd Kareler 
Ortalaması 

F Sig. 

Gruplar 

arası 

2308,883 3 769,628 

Gruplar içi 3014,754 146 20,649 

Toplam  5323,637 149  

37,272 0,004*** 

          *** p< .005 

 

Ankete katılan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeylerine göre uyum süreçleri 

sonuçları Tablo 3.6.’da verilmiştir. Anne eğitim düzeyi 2’den fazla olduğundan 

ortalamalar arası fark ANOVA ile incelenmiş ve hesaplanan 37,272 F istatistik 

değeri 0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Yani uyum süreçleri anne eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermektedir. Farklılığı yaratan grupların hangisi olduğu 

Post Hoct testi olan LSD ile sınanmış ve sonuçları Tablo 3.7.’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.7. Anne Eğitim Düzeyleri Değişkenine Ait Post Hoct LSD Testi Sonucu 

ANNE EĞĐTĐM DURUMU 
ORTALAMA 

FARKI 
SS p 

Hiçbir okul mezunu değil          Đlköğretim mezunu 

                                                   Lise veya dengi okul mezunu 

                                                   Üniversite mezunu 

-1,01590* 

-1,39588* 

0,85792* 

0,11989 

0,19043 

0,35484 

0,000*** 

0,000*** 

0,016*** 

Đlköğretim mezunu                    Hiçbir okul mezunu değil 

                                                   Lise veya dengi okul mezunu 

                                                   Üniversite mezunu 

1,01590* 

-0,37998* 

1,87383* 

0,11989 

0,18294 

0,35087 

0,000*** 

0,038** 

0,00 
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Lise veya dengi okul mezunu    Hiçbir okul mezunu değil 

                                                   Đlköğretim mezunu 

                                                   Üniversite mezunu 

1,39588* 

0,37998* 

2,25381* 

0,19043 

0,18294 

0,38079 

0,000*** 

0,038** 

0,000*** 

Üniversite mezunu                    Hiçbir okul mezunu değil 

                                                  Đlköğretim mezunu 

                                                  Lise veya dengi okul mezunu 

-0,85792* 

-1,87383* 

-2,25381* 

0,35484 

0,35087 

0,38079 

0,016** 

0,000*** 

0,000*** 

**  p< .05 

***p< .001 

 

 

Tablo 3.7’de varyans analizi sonucu ortalamalar arasındaki farkın hangi gruplar 

arasında ortaya çıktığını göstermektedir. Anne eğitim düzeyinin tüm grupları 

arasında istatistiksel olarak fark gözlenmiştir. Buna göre anne eğitim düzeyi 

yükseldikçe öğrencilerin uyum süreçleri de yükselmektedir. 

 

3.5. Öğrencilerin Kardeş Sayısı Değişkenine Đlişkin Bulgular 

 

Tablo 3.8. Kardeş Sayısı Değişkenine Göre Uyum Süreçlerine Ait Varyans  

 

Analizi Sonuçları 

 Kareler 
Toplam 

sd Kareler 
Ortalaması 

F Sig. 

Gruplar 

arası 

5201,642 4 1300,411 

Gruplar içi 2933,636 145 20,232 

Toplam  8135,278 149  

64,275 0,000*** 

        *** p< .001 
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Ankete katılan öğrencilerin kardeş sayısına göre uyum süreçleri sonuçları Tablo 

3.8.’de verilmiştir. Kardeş sayısının düzeyi 5 olarak araştırmacı tarafından 

belirlenmiş olup ikiden fazla olduğu için ortalamalar arası fark ANOVA ile 

incelenmiş ve hesaplanan 64,275 F istatistik değeri 0,05 düzeyinde anlamlı 

bulunmuştur. Yani uyum süreçleri kardeş sayısı değişkenine göre farklılık 

göstermektedir. Farklılığı yaratan grupların hangisi olduğu Post Hoct testi olan LSD 

ile sınanmış ve sonuçları Tablo 3.9’da verilmiştir. 

 

 

Tablo 3.9. Kardeş Sayısı Değişkenine Ait Post Hoct LSD Testi Sonuçları 

KARDEŞ SAYISI 
ORTALAMA 

FARKI 
SS p 

Kardeşim yok       Tek kardeş 

                              2 kardeş 

                              3 kardeş 

                              4 kardeş ve üzeri 

0,00941 

1,66210* 

2,47901* 

-1,04436* 

0,16435 

0,18304 

0,27017 

0,48207 

0,954* 

0,000* 

0,000* 

0,030* 

Tek kardeş             Kardeşim yok 

                               2 kardeş 

                               3 kardeş  

                               4 kardeş ve üzeri 

-0,00941 

1,65270* 

2,46960* 

-1,05377* 

0,16435 

0,13130 

0,23817 

0,46489 

0,954* 

0,000* 

0,000* 

0,023* 

2 kardeş                  Kardeşim yok 

                                Tek kardeş 

                                3 kardeş 

                                4 kardeş ve üzeri 

-1,66210* 

-1,65270* 

0,81691* 

-2,70646* 

0,18304 

0,13130 

0,25143 

0,47182 

0,000* 

0,000* 

0,001* 

0,000* 

3 kardeş                  Kardeşim yok 

                                Tek kardeş 

                                2 kardeş 

                                4 kardeş ve üzeri 

-2,47901* 

-2,46960* 

-0,81691* 

-3,52337* 

0,27017 

0,23817 

0,25143 

0,51196 

0,000* 

0,000* 

0,001* 

0,000* 

4 kardeş ve üzeri      Kardeşim yok 

                                  Tek kardeş 

                                  2 kardeş 

                                  3 kardeş                   

1,04436* 

1,05377* 

2,70646* 

3,52337* 

0,48207 

0,46489 

0,47182 

0,51196 

0,030* 

0,023* 

0,000* 

0,000* 

* p< .01 
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Tablo 3.9.’da varyans analizi sonucu ortalamalar arasındaki farkın hangi gruplar 

arasında ortaya çıktığını göstermektedir. Bu sonuçlara göre uyum sürecinde kardeş 

sayılarının kardeş olmadığı ya da tek kardeş olduğu durumlar hariç diğer tüm 

grupları arasında istatistiksel olarak fark gözlenmiştir. Buna göre kardeş sayısının  

birden fazla olması öğrencilerin uyum düzeylerinde fark yaratmaktadır. Kardeş sayısı 

yükseldikçe uyum düzeyleri de yükselmektedir. 
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4. BÖLÜM 

TARTIŞMA  

 

 

4.1. Ergenlerde Uyum Düzeylerinin Genel Değerlendirmesi 

 

Bu çalışmada araştırma kapsamındaki okullarda okuyan toplam 150 öğrencinin uyum 

süreçlerinin psikososyal faktörler (sınıf, cinsiyet, okul türü, kardeş sayısı, baba 

eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi) açısından değişip değişmediğinin belirlenmesi 

amacıyla çalışılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre uyum düzeyleri özel okul 

ve devlet okullarında okuyan öğrencilere, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine göre, baba 

eğitim düzeyine, anne eğitim düzeyine ve kardeş sayısına göre farklılık göstermiştir. 

Bununla birlikte uyum düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Benzer 

şekilde elde edilen analiz sonuçlarına göre psikolojik belirtiler özel okul ve devlet 

okullarında okuyan öğrencilere, cinsiyete, sınıfa, baba eğitim düzeyine, anne eğitim 

düzeyine ve kardeş sayısına göre farklılık göstermektedir. Buna göre aşağıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir: 

1. Özel okulda eğitim gören öğrencilerin uyum düzeyi devlet okulunda eğitim 

gören öğrencilere göre daha yüksektir.   

2. 8.sınıfta eğitim gören öğrencilerin uyum düzeyi 7. sınıfta eğitim gören 

öğrencilere göre daha yüksektir. 

3. Baba eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin uyum düzeyi artmaktadır. 

4. Anne eğitim düzeyi puanı yükseldikçe öğrencilerin uyum düzeyi artmaktadır. 

5. Kardeş sayısı arttıkça öğrencilerin uyum düzeyi artmaktadır. 
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Bu araştırmada, ergenlerin uyum düzeylerinin cinsiyet gibi biyolojik faktörlerden 

daha çok çevresel faktörlerden etkilendiği görülmektedir.   
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4.2. Ergenlerde Okul Türü Değişkeniyle Uyum Düzeyi Arasındaki Đlişkinin 

Tartışılması 

 

Araştırmamızda,‘Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin ruhsal uyum düzeyleri, 

devlet okulu öğrencilerine göre daha yüksektir.’ şeklindeki birinci hipotezimiz 

desteklenmektedir. 

Bu sonuç, özel okullarda öğrenim görmekte olan ergenlerin çevreye uyum 

konusunda daha fazla yol aldıklarını göstermektedir. Özel okullarda, daha az kişinin 

bulunduğu sınıflarda öğrenim gören ergenlerin kendilerini daha iyi ifade ettikleri, bu 

öğrencilerin arkadaş ve öğretmenleriyle birebir iletişim şanslarının daha fazla olduğu 

düşünülmektedir. Bir kriz dönemi olan ergenlikte öğrencilerin kendini ortaya koyma, 

ifade etme, ilgi görme, doğru iletişimi kurma konularında avantajlı olması sosyal ve 

kişisel uyum düzeyinin de artacağını göstermektedir. Bu sonuçta, özel okulların 

sağladığı sosyal etkinlik alanlarının, ek imkanların, öğretmenlerin ve rehberlik 

servisinin her çocuğa ulaşma şansının bulunması da rol oynamaktadır.  

Ailenin maddi durumunun ve bakış açısının da etkin olduğu özel veya devlet okulu 

seçiminde okulun sosyal imkanları ve okul yönetiminin öğrencinin kişisel gelişimine 

verdiği önem göz önünde bulundurulmalıdır. Her türlü sosyo-ekonomik sınıftan 

gelen öğrencilerin sosyal uyum düzeylerinin artması ve kişilik gelişimlerinin sağlıklı 

ilerlemesi için devlet okullarında da şartların düzeltilmesi gerekmektedir. Đlköğretim 

düzeyinde olan ve ergenliğin kritik evrelerinden birini yaşamakta olan öğrencilere 

devlet okullarında da daha iyi şartlar sağlanmalı, aynı sınıfta öğrenim görmekte olan 

öğrenci sayısı azaltılmalı, sosyal etkinlikler arttırılmalı, öğretmenler her bir öğrenciyi 

daha yakından tanımalı, rehberlik servisleri daha aktif olmalıdır. 
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4.3. Ergenlerde Cinsiyet Değişkeniyle Uyum Düzeyi Arasındaki Đlişkinin 

Tartışılması 

 

Araştırmamızda, ‘Kız öğrencilerin ruhsal uyum süreçleri erkek öğrencilere göre 

daha fazla gelişmiştir. ’şeklindeki hipotezimiz desteklenmemiştir. 

7 ve 8 sınıf öğrencilerinin uyum süreçlerinde cinsiyet faktörünün herhangi bir etkisi 

olmadığı saptanmıştır. 

Araştırmanın bu sonucu araştırmacı için de şaşırtıcıdır. Fiziksel ve psikolojik olarak 

gelişimi daha erken başlayan kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre uyum 

düzeylerinin daha fazla olması beklenmektedir. Araştırmaya katılan tüm öğrencilerin 

verdiği yanıtlar doğrultusunda, son dönemlerde uyum düzeyinin çevresel faktörlere 

kıyasla cinsiyet gibi biyolojik faktörlerden daha az etkilendiği görülmüştür. Bireysel 

farklılıkları da göz ardı etmeden kız öğrencilerin daha erken geliştiğini kabul edecek 

olsak bile bu durumun uyum düzeyi üstündeki etkisinin çevresel faktörlere göre daha 

az olduğu anlaşılmıştır. Anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, okul türü, sınıf 

düzeyi gibi değişkenlerin uyum düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yaratmasının, cinsiyet değişkeninin ise yaratmamasının bu durumu açıkladığı 

düşünülmektedir. 
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4.4. Ergenlerde Sınıf Düzeyi Değişkeniyle Uyum Düzeyi Arasındaki Đlişkinin 

Tartışılması 

 

Araştırmamızda, ‘8.sınıf öğrencilerinin uyum düzeyi, 7. sınıf öğrencilerine göre 

yüksektir.’ hipotezimiz araştırma bulguları ile desteklenmiştir.  

Bireysel olarak farklılıklar görülse de 12-13 yaşlarında olan 7. Sınıf öğrencileri ön 

ergenlik döneminin içindedir. Bu dönemi yaşayan çocuklar bedenindeki 

değişimlerle, çevresini algılama biçimindeki farklılıklarla, içinde bulunduğu 

çatışmalı dönemle, davranış ve düşüncelerindeki değişikliklerle yeni tanışmıştır. Bu 

durumda,  bir yaş daha büyük olan 8.sınıf öğrencilerine oranla 7. Sınıf öğrencilerinin 

uyum düzeyleri arasındaki fark kaçınılmazdır. Her ne kadar 8. Sınıf öğrencisi de 

ergenlik krizini zirvede yaşamaya devam etse de ergenlikle tanışma evresini ardında 

bırakmıştır. Böylece kişisel ve sosyal uyumu gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. 

Burada iki farklı dönem arasında farklılıklar göze çarpsa da asıl önemli nokta, 

değişimin devamlı olduğu ve çatışmanın sürdüğü ergenlikte tam bir uyumun hiçbir 

zaman söz konusu olmadığıdır. 
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4.5. Ergenlerde Anne-Baba Eğitim Düzeyi Değişkeniyle Uyum Düzeyi 

Arasındaki Đlişkinin Tartışılması 

 

Araştırmamızda, ‘Anne-baba eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin uyum düzeyleri 

diğerlerine göre yüksektir.’ Şeklindeki dördüncü hipotezimiz araştırma bulgularıyla 

desteklenmiştir. Eğitim seviyesi yüksek ebeveynlerin çocuklarına karşı 

tutumlarındaki farklılık ve yaklaşım tarzlarının daha farklı olması, çocuklarının 

gelişimsel değişimleri karşısında daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. 

 

Rosalind (1978), ergen ile olan iletişimin benlik kavramına etkisini araştırdığında, 

anne-baba ile olan olumsuz ilişkinin olumsuz benlik yapısına neden olduğunu 

vurgulamıştır. Ergenlikte çocuğun benlik kavramı kişisel ve sosyal uyumuna etki 

etmektedir. Eğitimli anne babaların bu dönemde çocuklarına daha fazla ve doğru 

iletişimle destek sağlayarak ve olumlu ilişkiler kurarak dönemin daha az  krizle 

atlatılmasına yardımcı olabilecekleri düşünülmektedir. 

Lise öğrencileri üzerinde bir araştırma yapan Landis ve Stone (1952) demokratik ve 

otoriter ailelerden gelen gençler arasında, otoriter ailelerden gelenlerin daha çok 

problem yaşadıklarını tespit etmiştir. Otoriter ailelerden gelenlerin evden kaçma 

isteğine, iç veya dış çatışmalara, körü körüne otoriteye boyun eğme veya saldırganlık 

eğilimlerine rastlanmıştır. Demokratik aileden gelen gençlerin ise kararlı bağımsız ve 

kendi kendini yönetebilen, başarılı bireyler oldukları sonucuna ulaşmıştır. Eğitimli 

anne babaların otoriter ve demokratik tutumlarının sonuçlarını daha iyi analiz 

edebileceği düşünülmektedir. 
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Sarı (2008), “Ergenlerin Psikolojik Belirti Düzeyleri ve Uyumlarını Yordayan Bazı 

Değişkenleri” araştırdığı çalışmada 215 öğrenci üzerinde araştırma yapmış ve benlik 

saygısı yüksek olan, kendine güvenen, anne-babayla çatışma yasamayan, anlayışlı ve 

hoşgörülü bir ebeveyne sahip, sigara kullanmayan ergenlerin psikolojik belirti ve uyum 

düzeyleri yüksek, aksi durumda olan ergenlerin ise uyum ve psikolojik belirti 

düzeylerinin düşük olduğunu tespit etmiştir.  Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar anne-baba 

iletişimi konusunda bu araştırmayı desteklemektedir. Eğitimli anne babaların çatışma 

çözümünde daha etkin olduğu ve ergenlik dönemindeki çocuklarına karşı daha hoşgörülü 

ve anlayışlı davrandığı düşünülmektedir.  

Araştırmada anne eğitim düzeyinin tüm grupları arasında istatistiksel olarak fark 

gözlenmiştir. Buna göre anne eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin uyum süreçleri 

de yükselmektedir. Bunun yanında baba eğitim düzeyine göre sonuçlar 

değerlendirildiğinde, baba eğitim düzeyi Đlköğretim mezunu ile Lise veya dengi okul 

mezunu arasında fark gözlenmemiştir. Diğer tüm yönlerde istatistiksel olarak fark 

vardır. Buna göre baba eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerde uyum süreci diğer 

öğrencilere göre daha yüksektir. 

Anne eğitim düzeyinin her aşamada artmasıyla çocuğun uyum düzeyinin de artması, 

fakat çocuğun uyum düzeyinin ancak babanın üniversite mezunu olmasıyla artış 

göstermesi ilginç bir sonuçtur ve konuyla ilgili yeni bir araştırmaya olan ihtiyacı 

göstermektedir. 
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4.6. Ergenlerde Kardeş Sayısı Değişkeniyle Uyum Düzeyi Arasındaki Đlişkinin 

Tartışılması 

 

Araştırmamızda, ‘Kardeş sayısı arttıkça uyum düzeyi yükselir.’ Şeklindeki beşinci 

hipotezimiz desteklenmiştir. Ailede bir ya da daha fazla kardeşin olması çocukların 

içinde bulundukları çatışmalı durumları aşmada/yenmede daha başarılı olmalarını 

sağlamaktadır. Çocuklar yaşadıkları sorunları aşarken kardeşlerinden yardım 

alabilirler ya da onların olayları çözmede kullandıkları mekanizmaları taklit ediyor 

olabilirler. Kardeş sayısı arttıkça uyum düzeyi de yükselmektedir. Küçük yaşlardan 

itibaren kardeşle sürekli iletişim halinde olan ergen ortaya çıkan sorunları aşmayı da 

gelişimi süresince öğrenmektedir. Bir veya daha fazla kardeşle birlikte büyümek 

kardeş ilişkisi çatışmalı olsa bile sosyal anlamda iletişim yönetmeyi öğretmektedir. 

Bu durum, sosyal olarak birçok yeni uyaranın tanındığı ergenliğe zemin 

hazırlamaktadır. 

 

 

4.7. Araştırmanın Genel Değerlendirmesi 

 

Bu araştırma, özel ve resmi okullarda öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin 

psikososyal faktörler açısından uyum süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik survey 

tipi bir çalışmadır. Araştırma; kullanılan ölçekler ve ölçeklerinin değerlendirdiği 

boyutlarla sınırlıdır. Araştırma örneklemi, 2008-2009 öğretim yılında Đstanbul il 

sınırları içerisinde yer alan ikisi özel ikisi devlet okulu olmak üzere dört ayrı okulun 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma örneklemi açısından 150 öğrenciyle 

sınırlıdır. Araştırmada, ergenlik döneminde psikososyal faktörler açısından uyum 
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süreçleri değerlendirilmiş ve ergenlik dönemi araştırılırken 7. ve 8. sınıf öğrencileri 

esas alınmıştır. 

Araştırmada kullanılan literatürün yeterliliği ve uygulama yapılan örneklemin 

samimiyeti ile ilgili araştırmacının varsayım ve önerileri aşağıda yer almaktadır: 

1. Araştırmada ulaşılabilen literatürün ve kaynakların yeterli olduğu 

varsayılmıştır. 

2. Çocukların, teste ve anket sorularına samimiyetle yanıt vermiş oldukları 

varsayılmıştır. 

3. Araştırmadaki örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmıştır. 

4. Bu araştırmada sınırlı sayıda katılımcı ile çalışılmıştır. Başka bir çalışmada 

daha büyük örneklemlerle daha genellenebilir sonuçlar elde edilebilir. 

5. Bu çalışmanın ilköğretim öğrencileri üzerinde yapılabilecek diğer 

araştırmalara kaynak olabileceği düşünülmektedir. 

6. Bu yönde yapılacak daha sonraki çalışmalarda değişkenlerin birbirleriyle olan 

ilişkisine bakılıp psikolojik belirti ve davranış uyumunun başka farklı alanlarla 

etkileşimi incelenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

                                             5. BÖLÜM 

                                           KAYNAKLAR  

 

 

Adams, J. F. (1995). Ergenliği Anlamak. J. F. Adams (Ed) Ergenliği Anlamak (13-

47) (Çev. A. Dönmez) B. Onur (Ed. ). Ankara: Đmge Yayınevi. 

Allison B.N. ve Schultz J.B. (2001). Interpersonal Identity Formationduring Early 

Adolescence. Adolescence. 36, 143. 

Arango V, Underwood Md, Gubbı Av, Mann Jj (1995) Localızed Alteratıons In Pre 

Andpostsynaptıcserotonın Binding Sites In The Ventrolateral Prefrontal Cortex Of 

Suıcıde Vıctıms Braın Res, 688 121-133. 

Arı, R. (2005). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Aydın, A. S. (2003) Ergenlerde Stresle Başa Çıkma Tarzları ile Cinsiyet ve Cinsiyet 

Rolleri Arasındaki Đlişki. Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul. 

Aydın, B. Çocuk ve Ergen Psikolojisi. Đstanbul: Marmara Universitesi 

Vakıf Yayınları, No: 1, 1997, S-83. 

Başaran, F. (1992), Psiko-Sosyal Gelişim. 7-11 Yaş Çocukları Üzerine Yapılan Bir 

Araştırma. 2. Baskı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 

Baykara, A. (1989). Anne-Baba Tutum Özelliklerinin Gencin Uyumuna Etkisi. 

Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Bilkent 

Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi, Ankara. 

Callaghan, P., & Morrissey, J. (1993). Social support and health: A review. Journal 

of Advanced Nursing, 18, 203-210. 

Cheung, S. (1995). Life events, classroom environment, achievement expectation 

and depression among early adolescents. Social Behavior and Personality: An 

International Journal, 23 (1), 83-93. 



 58 

Compas, B. C, Orosan P. G. & Grant, K. E. (1993). Adolescent stres and coping: 

implications for psychopatalogy during adolescence. Journal of Adolescence, 16 (3), 

331-349 

Çakmaklı, K. (1991). Aileler Đçin Sosyal Hizmet. Đstanbul: T. C. Başbakanlık Aile 

Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. 

Çiftçi, O. (1991). Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Rolü. Aile ve Toplum, 2(1). 

Demaray, M.K. & Malecki, C.K. (2003). Importance ratings of socially supportive 

behaviors by children and adolescents. School Psychology Review, 32 (1), 108-132. 

Dereboy, Đ.F. (1993). Kimlik Bocalaması, Anlamak, Tanımak, Ele Almak. Malatya: 

Özmert Ofset. 

Dereboy. Đ.F. ve Dereboy, Ç. (1997). Batılılaşma ve Kimlik Direnci-Psikososyal Bir 

Yaklaşım. Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik. Yayına Hazırlayan: Nuri Bilgin. 

Đstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

Dönmez, A (1995). Ergenliği Anlamak. Onur, B. Birinci Baskı, Ankara: Đmge 

Kitabevi,13-48 

Ekşi, A. (1990). Çocuk, Genç, Ana-Babalar. Bilgi Yayınevi, Đstanbul. 

Ekşi, A. (1991). Gençlik Döneminde Uyum ve Davranış Sorunları. Aile Yazıları 3, 

Birey, Kişilik ve Toplum, (Derleyenler: B. Dikeçligil, A. Çiğdem), Bilim Serisi 5/3, 

T. C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara. 

Ekşi, A. (1999) "Çocuğun Ruhsal Gelişiminde Annenin Önemi, Anneden Ayrılığa 

Tepkiler". Ben Hasta Değilim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü. 

Nobel Tıp Kitabevi, Đstanbul. 

Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W.W. 

Norton&Company,Inc. 

Erikson, E.H. (1980). Identity and Life Cycle. New York: W. 

W.Norton&Company,Inc. 

Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (1995). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Yayına 

Hazırlayan: Onur Bekir), 2. Baskı, Đmge Kitapevi, Ankara. 



 59 

Görker, I., Korkmazlar, Ü., Durukan, M. ve Aydoğdu, A (2004). Çocuk ve Ergen 

Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerde Belirti ve Tanı Dağılımı. Klinik Psikiyatri; 

7: 103-110. 

Gür, A (1996). ‘Ergenlerde Depresyon ve Özsaygı Arasındaki Đlişki’.Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi. Ankara: H. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

Hamacheck, D. E. (1995). Ergen Benliğinin Psikolojisi ve Gelişimi. F. Adams (Ed) 

Ergenliği Anlamak (111-151) (Çev. Ö. Hakan Ersever) B. Onur (Ed. ). Ankara: imge 

Yayınevi 

Jackson, Y. & Warren, J.S. (2000). Appraisal, social support and life events: 

Predicting outcome behavior in school-age children. Child Development, 71 (5), 

1441-1457. 

Jersild, A. T. (1983). Çocuk Psikolojisi. Günce, G. Dördüncü Baskı. Ankara 

Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Merkezi Yayınları,593-606. 

Kaçmaz N. (2003). Fiziksel Hastalığa Uyum Güçlüğü Yaşayan Hastalarda 

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği Modeli Geliştirme Çalışması. Đstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Đstanbul. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). Đnsan ve Đnsanlar. Evrim Basım-Yayım-Dağıtım, Đstanbul. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1991). Đnsan Aile Kültür. 2. Basım. Remzi Kitapevi, Đstanbul. 

Kohut, H. (1959), Introspection, empathy and psychoanalysis. J. Amer.Psych-Anal. 

Assn., 7:459-483. 

Köknel, Ö. (1985). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. 8. Baskı, Altın Kitaplar Yayınevi, 

Đstanbul. 

Köknel, Ö. (1986). Đnsanı Anlamak. Altın Kitaplar, Đstanbul. 

Köknel, Ö. (1990). Ergenlik Dönemi. Ana-Baba Okulu. 2. Basım, Remzi Kitapevi, 

Đstanbul. 

Kulaksızoğlu, A. (1984). Ergenlik Dönemindeki Öğrencilere Büyüme ve Gelişme 

Özelliklerini Anlatan Kısa Süreli Bir Kurs Programı. Đstanbul Üniversitesi Pedagoji 

Dergisi. 

Kulaksızoglu, A. (2001). Ergenlik Psikolojisi. . Đstanbul: Remzi Kitabevi. 



 60 

Kurç, G. (1989). Bazı Kişisel, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Değişkenlerin Lise 

Öğrencilerinin Uyum Alanları ve Uyum Yöntemlerine Etkisi. H. Ü. Sosyal Bilimler 

enstitüsü, Doktora Tezi (Yayımlanmamış), Ankara. 

Kurç, G. (1990). Kişisel, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Bazı Değişkenlerin Gençlerin 

Uyum ve Uyum Yöntemlerine Etkisi. Eğitim ve Bilim. 

Mangır, M. ve Aral, N. (1992). Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunları. Gazi 

Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 

Mangır, M., Çağatay-Aral, N. ve Cerit-Aksoy, A. (1990). Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu ile Tarımsal Mekanizasyon Bölümü Birinci 

Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Durumlarını Etkileyen Bazı Etmenler Üzerine Bir 

Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1189, Bilimsel Araştırma 

ve Đncelemeleri: 652, Ankara. 

Morgan, C. T. (1984). Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. 2. Baskı. (Çev: B. Tegin) 

(Yayın Sorumlusu: S. Karakaş). Metaksan Yayınları: 2, Ankara. 

Morgan, J. J. B. ve Cole, L. (1985). Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi: (Çev: B. H. 

Vassaf), 3. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, Đstanbul. 

Morris, C. G. (2002), Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 

Ankara. 

Neyzi O, Alp H (1977). Ergenlik Çağının Özellikleri 1. (Ergenlik Olayının 

Değerlendirilmesi, Đstanbul Çocuklarında Cinsel Gelişme) Đstanbul Tıp Fakültesi 

Mecmuası; 40: 187- 215. 

Özbay, Y. (2003).Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Trabzon: Đber Matbaacılık. 

Özgür, Đ. M. (1982). Ailede, Okulda Çocuk ve Gencin Ruh Sağlığı. 4. Baskı, Metinler 

Matbaası, Đstanbul. 

Özgüven, Đ. E. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Sorunları ve Baş Etme 

Yolları. Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. 

Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma Araştırma Merkezi, Ankara. 

Özgüven, Đ. E. (1992), Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı Đkinci Revizyon, Acak 

Ofset Matbaacılık, Ankara. 



 61 

Özoğlu, S. Ç. (1985). Gençlerin Kişilik Gelişimine Nasıl Yardımcı Olabiliriz? 

Gençliğin Eğitimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği Yayınları Bilim Dizisi: 9, 

Ankara. 

Öztürk-Kılıç, E. (1994). Ergenlik Döneminde Aile ve Arkadaş Đlişkileri. Türk 

Psikiyatri Dergisi, 5 (2). 

Piaget, J.-P. (1952). The origins of intelligence in children. International Universities 

Press, New York 

Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood. Human 

Development, 15(1), 1-12. 

Rhodes, J.E. & Woods, M. (1995). Comfort and conflict in the relationships of the 

pregnant, minority adolescents: Social support as a moderator of social strain. 

Journal of Community Psychology, 23 (1), 74-84. 

Roberts, R. E. L., Bengston, V. L. (1993). Relationships parents, self-esteem and 

psyhological well-being in young adulthood. Social Psychology Quarterly, 56 (5), 

263-277. 

Rosalind, F.R. (1978) `The Effect of Self Concept Upon Adolescent Communication 

With Parents` Jaurnal of School Healt, (Feb) 101. 48. 100-102.  

Savaşır, I. ve Şahin, N. H. (1997). Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: 

Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 4:1-17.  

Shonkoff, J.P. (1984). Social support and the development of vulnerable children. 

American Journal of Public Health, 74 (4). 

Varış, F. (1963), Ergenin Gelişimi, Đstanbul: Özgü Yayınevi. 

Yavuzer, H. (1980). 6-12 Yaş Çocuklarının Psiko-Sosyal Gelişimi. Đstanbul 

Üniversitesi Pedagoji Dergisi 1. 

Yavuzer, H. (1987). Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitapevi, Đstanbul. 

Yavuzer. H. (1992). Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitapevi A. S., Đstanbul. 

Yavuzer, H. (1993). Ana Baba Çocuk. 6. Basım, Remzi Kitapevi, Đstanbul. 

Yörükoglu, A. (1993). Gençlik Çağı: Ruh Sağlığı ve Sorunlar. 8. Baskı. Đstanbul: 

Özgür Yayın Dağıtım LTD. STĐ. 



 62 

Yörükoğlu. A. (1998), Çocuk Ruh Sağlığı. Özgür Yayınları, Đstanbul. 



 63 

                                                     6. BÖLÜM  

                                                          EKLER 

                                    

EK 1: ANKET 

Sevgili öğrenciler; 

            Bu çalışmada bu yıl ders aldığınız öğretmenlerinizin sınıftaki davranışları ve 

bu davranışların sizi nasıl etkilediği incelenecektir. Elde edilen bilgiler bilimsel 

amaçlara göre topluca değerlendirilecektir. Bu nedenle ankete adınızı yazmanıza 

gerek yoktur. Araştırmanın geçerliliği açısından lütfen bütün soruları okuyunuz ve 

her soruyu mutlaka yanıtlayınız. 

          Sizce en doğru olan seçeneği işaretlemeye dikkat ediniz. Yanıtlamayı parantez 

içine çarpı (x) işareti koyarak yapınız.  

          Gösterdiğiniz ilgi ve işbirliği için teşekkür ederim. 

                                                                                                 Gökhan ÇINAR 

1. Cinsiyetiniz                

         [  ] Erkek [  ] Bayan 

  

      2.   Sınıfınız 

         [  ] 7.Sınıf        [  ] 8. Sınıf 

 

3. Kardeş Sayınız 

    [  ] Kardeşim Yok  [  ] Tek Kardeş      [  ] 2 ve daha fazla  

  

4. Baba Eğitim Durumu 

    [  ] Hiçbir okul mezunu değil    [  ] Đlköğretim      

    [  ] Lise ve dengi okul    [  ] Üniversite 

 

5. Anne Eğitim Durumu 

    [  ] Hiçbir okul mezunu değil    [  ] Đlköğretim      

    [  ] Lise ve dengi okul    [  ] Üniversite 
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EK 2: DAVUY- DAVRANIŞ UYUM DEĞERLENDĐRME ÖLÇEĞĐ 
 E H 

1. Başkaları ile tartışmaya kalkışınca rahatsız olur mu? (Başkaları ile tartışmaktan kaçınır mı?)   

2. Bir toplantıda veya gurupta ilk defa karşılaştığı insanlarla tanışmakta güçlük çeker mi?   

3. Bazen hiç kimsenin onu anlayamadığını düşündüğünü sandığınız olur mu?   

4. Arkadaşları ile dışarıda evinde geçirdiği zamandan fazla zaman geçirir mi?   

5. Aile içinde kararlar alınırken kararlara katılmak ister mi?   

6. Diğer insanlarla kolayca tanışır ilişki kurar mı?   

7. Diğer insanlardan uzak durma eğilimi gözlenir mi?   

8. Yeni tanıştığı birisine dostça davranır mı?   

9. Kendisine kötü davrananlardan ne olursa olsun öç almak ister mi?   

10. Sahibine izin vermeden istediği bir şeyi izinsiz olarak alır mı?   

11. Çevresindeki adet ve geleneklere uymak ta zorluk çeker mi?   

12. Kendini zor durumlardan kurtarmak için zararsız yalanlar söyler mi?   

13. Đstekleri yerine gelmediğinde, engellendiğinde sık sık sinirlenir mi?   

14. Çok çabuk çevresindekilere küser mi?   

15. Yaşıtı olan arkadaşları ile sık sık kavga eder mi?   

16. Daha çok kendinden küçük çocuklarla  oynamayı tercih eder mi?   

17. Tanımadığı kişilerle veya çocuklarla birlikte iken sıkılganlık gösterir mi?   

18. Đnsan ilişkilerinde utangaç mıdır?   

19. Çok çabuk alınganlık gösterir mi?   

20. Çabuk arkadaş edinebilir mi?   

21. Yanlış bir şey yaptığı zaman yanlışını düzeltmek için ikaz edildiğinde yanlışını kabul eder 

mi? 

  

22. Diğer çocuklarla veya insanlarla konuşurken heyecanlanır mı?   

23. Arkadaşları  onun istemediği bir davranışta bulunduğunda bunu onlara söylemekten çekinir 

mi? 

  

24. Đçinde bulunduğu toplulukla hemen kaynaşır mı?   

25. Kendinden küçüklere veya hayvanlara eziyet eder mi?   

26. Ateşle oynar mı ? Yangın çıkardı mı?   

27. Sık yalan söyler mi?   

28. Çok inatçı davranır mı?   

29. Dikkati çabuk dağılır ve genellikle dikkatsiz midir?   

30. Eleştirildiğinde incinir, gücenir mi?   
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