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Ergenlik,  gelişimsel  olarak  çocukluktan
yetişkinliğe  geçiş  dönemi  olarak  adlandırılan,
fiziksel, ruhsal, bilişsel ve sosyal anlamda çeşitli
ve hızlı değişimlerin yaşandığı bir evredir. 
Bu dönemde genç, ailesi, çevresindeki yetişkin ve
otorite  figürleri  doğrudan  veya  dolaylı  olarak
etkilenir. Bu etkilenme durumu ergen ve çevresi
için  kaygı  verici  olabilmekle  birlikte,  bu döneme
özgü doğru bilinen bazı yanlışlar sürecin daha da
zorlayıcı geçmesine neden olur.

Bülten  SPécifique,  ergenlik  döneminin   doğru
bilinen bazı yanlışlarını  sizler için araştırdı.

Ergenlik Döneminde Her Zaman Ciddi Ruhsal 
Sorunlar Yaşanır
Günümüzde  «ergenliğin  tanımını  yapın»  dense
birçok kişi muhtemelen «çatışma, stres, otoriteye
karşı gelme, bunalım» gibi negatif yüklü ifadeler
kullanarak bu dönemde yaşanan olumsuzluklara
atıfta  bulunacaklardır.   Ergenlik  dönemini
“fırtınalı  ve  stresli”  veya  “ergenlik  döneminde
normal  olmak  anormaldir”  şeklinde  tanımlayan
önemli   psikologların  da  bu  kanıda  payı
büyüktür. 
Ergenlik çağı zorlayıcı bir geçiş dönemidir, evet,
ancak  bu  mutlak  bir  gerçek  de  değildir.  Bazı
gençler bu dönemi sıkıntılı bir şekilde geçirirken,
bazıları  tam tersi daha rahat, daha az zorlayıcı
bir  şekilde  atlatabilmektedir.  Yapılan  bir
araştırma  sonucuna  göre  ergenlik  dönemindeki
kişilerin  yaklaşık 1/3’ü psikolojik  anlamda
sıkıntılar  yaşadığını,  geriye  kalanların  genel
olarak  daha  pozitif  bir  ruh  hali  içerisinde  hem
kendisi  hem  de  çevresiyle  barışık  bir  şekilde
olumlu ilişkiler  kurabildiğini  göstermiştir.  Hatta
uzakdoğu  kültüründe  ergenlik,  sakinlik  ve
dinginlik dönemi olarak kabul edilmektedir.
Bu dönemde  yaşanan bazı  sıkıntıları  da  «nasıl
olsa ergenlik döneminde; geçer» yaklaşımı ile ele
almak  da  sağlıklı  değil;  yaşanan   problemlerin
temelinde  daha  farklı  ve  yoğun  psikolojik
ihtiyaçlar  bulunabilir,  bu  nedenle  koruyucu  ve
önleyici  bir  takip  mekanizmasının  her  zaman
bulunması önemlidir.

Ergen  Davranışları Önceden Tasarlanıp 
Kurgulanmıştır
Ergenlik  çağındaki  gençler  negatif  tutumlarını
kontrol  etmekte  zorlanırlar.  Genelde  yetişkin  ve
otoriteyi provoke edici, yönlendirici veya odasında
geçirdiği  sürelerde  ebeveynleri  kızdıracak  sinsi
planlar yaptıkları düşünülmemelidir. Çoğu zaman
onun  da  beden  ve  ruh  halinde  gerçekleşen,
üzerinde çok az denetim kurabildiği  biyolojik ve
psikolojik  değişikliklerden  etkilendiği gerçeği
unutulmamalıdır.
Ergenler Bilişsel Yargılama(Muhakeme) Yapabilir
Ergen  davranışlarında  nörolojik  etkenlerin  payı
büyüktür.İnsan  beyninin  en  önemli  bölümü  ön
loblar  hareketlerin  başladığı  durumların
değerlendirildiği ve kararların verildiği bölümdür,
ayrıca  alnın  hemen  arkasında  yer  almaktadır.
Beynin  bu  bölümü en son  gelişen  yerdir  ve  bu
bölüm  dürtüsel,  risk  alma,  muhakeme  etme
süreçlerinden  sorumludur; dolayısıyla  ergenler
için  muhakeme  yapabilir  anlayışı  pek  geçerli
görünmemektedir.
Gençleri   yargılamadan,  suçlamadan,  mümkün
olduğu  kadar  problemlerini  çözüm  odaklı  bir
yaklaşımla  gidermelerine  izin  vererek
çatışmalarla  baş  edebilmeleri  sorunlarını  ele
almak için önemli bir fırsat sağlayacaktır. 
Yaptırımlar, Onaylanmayan  Tutum ve 
Davranışların Değişmesini Sağlar
Birçok ebeveyn ergenlik dönemindeki çocuklarının
onaylamadıkları davranışları karşısında onlara bu
davranışlarının bir  karşılığı  olduğunu göstermek
için  ceza  verme  eğilimindedir.  Ancak  kısa  veya
uzun vadede en küçüğünden (kısa süreliğine tek
başına odasında kalmasını istemek) en büyüğüne
kadar  (fiziksel  şiddet)  ceza  vermek,  ergenlerin
tavır ve davranışlarında  istenen yönde kalıcı  bir
değişiklik sağlamamaktadır. 
Etkili  ve verimli   yöntemler kullanarak kuralları
belirlemek  ergenlerle  olan  iletişimde  çok
önemlidir.  Bu  kurallar  belirenirken  ergenin  ne
tam anlamıyla yetişkin bir birey, ne de bir çocuk
olmadığı  gerçeğinin  dikkate  alınması  yararlı
olacaktır.
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