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Bu sayıda,
öğrencilerimize

uygulanan sosyometri
çalışması ve sosyal

kaygı ile fobiler
hakkında bilgi

edinebilirsiniz...    

   

             eSPrit /
            Rehberlik Servisi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, bu
ay  Hazırlık-9-10  ve  11.sınıf  düzeylerinde
öğrencilerinin  sınıf  ortamında  birbirleriyle
kurmuş  olduğu  sosyal  ilişkilerin
gözlemlenebilmesi  amacıyla  sosyometri
çalışmasını  gerçekleştirdi.  Bu  uygulama  ile,
grubun sosyal yapısı hakkında bilgi edinilirken,
sosyal ilişkiler konusunda desteğe ihtiyaç duyan
öğrenciler  de  belirlenebiliyor.  Belirlenen
öğrenciler  psikolojik  danışmanlar  tarafından
görüşmeye davet edilerek sosyal ilişkiler üzerine
görüşmeler yapılıyor. 

Sosyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerde sosyal
anksiyete de gözlenebilmekte....Sosyal anksiyete,
kişinin sosyal ilişki kurmak ve yürütmek üzerine
hissettiği  yüksek  kaygı  halidir.  Ergenlik
döneminde  bu  durumu  yaşayan  gençler,
başkalarının  kendilerini   tuhaf  ve  antipatik
bulacağından,  rezil  olacaklarından,   utanılacak
bir  harekette  bulunacaklarından  ya  da
onaylanmayacaklarından endişe edebilirler.

Bu endişe ile yaşamak bir süre sonra kronik bir
hal  alabilir.  Kişiler  bu  kaygı  ve  beraberinde
oluşabilecek   korku  duyguları  ile  yaşamanın
yoğunluğunun,  değişebileceğinin   çoğu zaman
farkına varamayabilirler. 

Bazı  sosyal  anksiyete  belirtilerine  bakacak
olursak; topluluk önünde konuşmamak, bir işle
uğraşırken seyredilmek istememek, başkalarının
önünde  yiyip içmemek, hiyerarşik olarak üstte
yer  alan  kişilerle  iletişimden kaçınmak,  misafir
kabul  etmemek,  başkaları  ile  tartışmamak,
toplulukta  telefonla  konuşmamak,  insanların
gözlerinin  içine  bakamamak,  ilgi  odağı  olmak
istememek,  başkalarının  önünde  yazı
yazamamak, sınıfta bireysel olarak yapılacak bir
sorumluluk  ya  da  etkinlikten  kaçınmak
sayılabilir.

Bu  belirtiler  ortaya  çıktığında,  kişi  bir  takım
fizyolojik  belirtiler  de  yaşayabilir.  Bazıları;
çarpıntı,  titreme,  terleme,  kaslarda  gerginlik,
midede  rahatsızlık  hissi,göğüste  sıkıntı  hissi,
sıcak  yada  soğuk  basması,  baş  ağrısı  gibi
tepkilerdir.

Sosyal  fobinin  nedenleri  arasında  -çok  güçlü
olmasa  da-  genetik  altyapının  da  etkisi  olduğu
belirlenmiştir.  En  önemli  etmenlerden  biri  de,
beyinde  bir  takım  kimyasal  ve  elektriksel
bozukluklar  olduğudur,  özellikle  serotonin  adlı
kimyasal maddenin  beyindeki oranının normalden
az olduğu veya iletimde aksaklıklar bulunduğu ileri
sürülmüştür.

Ayrıca zihinsel altyapısı önceden hazırlanmış olan
sosyal  fobiler  bazen belirli  bir  olaydan sonra gün
yüzüne  çıkmış  ve  örseleyici  bir  yaşantı  ile
koşullanarak  yerleşmiş  olabilir.  Örneğin,  öğrenci
sınıfta  ders  anlatırken  bir  hata  yapmış  ve
arkadaşları  ona  gülmüştür.  O  da  küçük
düştüğünü,  rezil  olduğunu düşündüğü için utanç
hissine kapılmış ve bedensel belirtiler göstermiştir.
Ders anlatmak için yine sınıfın önüne çıktığında,
önceki  deneyimi  olumsuz  beklentilere  yol  açacak,
bulunduğu  ortam  duygularını  tetikleyecek  ve
belirtiler ortaya çıkacaktır.

Çocuk  yetiştirme  biçimleri  de  sosyal  fobinin
oluşmasında  önemlidir.  Aşırı  koruyucu  ya  da
reddedici, duygusal sıcaklıktan yoksun, katı anne
baba  tutumları  olabilir.  Çocuktan  yüksek
beklentileri  olduğunda  ve  bunlara  ulaşılamayınca
çocuk  cezalandırılabilir,  böylece  başarısız  olmaya
yönelik kaygı ve korkular gelişebilir.

Sosyal  becerileri  yeterince  gelişmemiş  kişilerin
çevrelerinde  daha  az  arkadaş  olabilir;  dolayısıyla
yalnızlık  duygusu  yaşayabilir  ve  birçok  etkinliğe
katılmaktan uzak dururlar. Bazı vakalarda sosyal
anksiyete okul fobisine de neden olabilir. Yine bazı
sosyal  fobi  vakalarında,  davranış  sorunları,  karşı
gelme  tepkileri,  alkol  ve  madde  kullanımı  gibi
tutumlar görülebilmektedir.

Çocuk  ve  gençlerde  sosyal  kaygı  ve  fobilerin
tedavisinde   psikolojik  destek  ve  terapötik  ilişki,
sosyal  beceri  geliştirici  ve  kaygı  azaltıcı  destek
programları,  tamamlayıcı  psikodrama  ve
sosyodrama destek  programları  ve  doğru  tanı  ve
tedavi programı ile birlikte psikiyatrist gözetiminde
uygulanan  ilaç  tedavisi   başarılı  sonuçlar
vermektedir.

 


