ERGENLİK VE EBEVEYN TUTUMLARI
Ergenlik Nedir?
Ergenlik, her bireyin hayatında oldukça önemli yer tutan
bir dönemdir. Genellikle 11–20 yaşları arasında
tanımlanan bu döneme girme yaşı ve uzunluğu genetik
faktörlere ve çevresel faktörlere göre kişiden kişiye
değişiklik göstermektedir. Çocuklarımızın bu dönemlerinin
farkında olup, onlara karşı nasıl davranacağımızı bilirsek
eğer daha sağlıklı bir ergenlik ve sonrasında daha sağlıklı
bir genç yetişkinlik dönemi çocuklarımızı bekleyecektir.

Arkadaşları arasında benimsenen bir tarzda giyinmenin,
saç modeli yaptırmanın, popüler olan sözcükleri
kullanmanın altında yatan sebebin yaşıtları arasında
sevilen, takdir gören bir birey olmak için yapıldığını bilmek
anne ve babanın kafasındaki birçok soru işaretine çözüm
olacaktır. Bunu göz ardı ederek, çok hassas oldukları dış
görünüşleri hakkında yapılan eleştiriler anne-baba-çocuk
ilişkisini gereksiz tartışmalara sürükleyecektir.

Ergenlikte Gelişim ve Ebeveyn Tutumları

Yine bu dönemde ergenler kendi doğrularının tartışılmaz
ve şüphe edilmez olduğunu düşündükleri için onları başka
bir fikir veya durum için ikna etmeye çalışmak sonuçsuz
kalabilir.

Bu dönemde kişiler, biyolojik gelişimin yanı sıra, psikolojik,
zihinsel ve sosyal açıdan gelişir, olgunlaşırlar. Bu derece
önemli değişikliklerin olduğu, çocukluktan yetişkinliğe
adım atıldığı, kişinin artık kendini ve çevresini farklı bir
pencereden gördüğü bu dönemi, ergenler en yakını olan
ailelerinden aldıkları destekle aşabilmektedir. Bu destek
kişilik gelişimini olumlu yönde etkilediği gibi sağlıklı ve
mutlu bireyler olarak hayata adım atmalarına da yardımcı
olmaktadır.

Konuşurken yargılayıcı bir ses tonundan kaçınmak,
sakince konuşmaya çalışmak, ilginç bir sohbet konusu
bulmak ve bunu devam ettirmeye çabalamak, onunla
konuşurken kendisiyle nasıl konuşulması isteniyorsa o
şekilde konuşmak, doğru ve etkili bir iletişim için basit
gibi görünen etkili bir yöntemdir.

Ergenlik dönemi hem ergen için ve hem de ergenin ailesi
için zor dönemdir. Ergen; bedensel, cinsel, sosyal ve
duygusal anlamda farklı bir döneme girmiştir. Bu gelişim
aşamalarında yaşadığı süreçler sebebiyle ergen kendisini
farklı hisseder ve çoğu zaman kendisini tanımlamakta
güçlük çeker. Aile ergeni anlamakta güçlük çekerken,
ergen anlaşılma duygusunu tam olarak yaşayamadığını
düşünür. Aile çocuğunu ne kadar iyi tanır ve bu dönem
özelliklerine vâkıf olabilirse ebeveyn-ergen çatışmaları o
denli az olur.
Ne var ki birbirine kenetlenilmesi gereken bu
dönemde
aile
içinde
çok
büyük
problemler
yaşanabilmektedir. Bunun da en büyük sebebi, kuşak
çatışmasından çok, ebeveynlerin ergenlik hakkındaki
yetersiz bilgileri ve anne-baba-çocuk arasındaki iletişimin
yanlış kurulmasındır. Bunun sonucunda ergenler, annebabalarından çok farklı dünyalara sahip olduklarını
düşünerek ve anlaşılmadıklarını hissederek en ufak
konular için bile sık sık tartışıp duygusal bir uzaklaşma
yaşamaktadırlar. Burada anne ve babanın ergen ile nasıl
iletişim kurduğu ve bunun devamını nasıl sağladığı çok
önemlidir.
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