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Sayýn Anne ve Babalar,
Çocuklarýnýzýn kendi istediðiniz gibi olmasýný istiyorsunuz. Çünkü “Ne de olsa onlar bizim çocuklarýmýz.” diye düþünüyorsunuz.
Onlarýn beklentilerini bir kenara býrakýp, kendi beklentilerinize uygun olarak büyümesini, geliþmesini ve yaþamasýný bekliyorsunuz. Ancak onlar büyüdükçe sorunlarýnýzýn azalacaðýný düþünürken, tam tersi oluyor.
Onunla daha fazla tartýþmaya ve daha farklý düþünmeye baþlýyorsunuz. Çocuðunuzun elinizden kaçýp gideceðini düþünüyor ve
ümitsizliðe kapýlýyorsunuz. Onun eskiden olduðu gibi uysal, sözünüzü dinleyen ve rahatlýkla kontrol altýnda tutabileceðiniz bir
birey olmasýný arzu ediyorsunuz.
Oysaki çocuðunuz giderek büyüyor. Sorunlarýnýn bir kýsmýný kendisi çözmek istiyor. Birtakým kararlarý alýrken özgür olmak,
kendi yolunu çizmek, geleceðini istediði gibi plânlamayý hedefliyor.
Çocuðunuza bireysel ve toplumsal kurallarý, saðlýklý davranmayý öðretmek; ona sevgi, anlayýþ ve hoþgörü ortamýnda olumlu
davranýþlarý kazandýrmak istiyorsunuz.
Çocuðunuzla ilgili sorunlarý çözebilmenizin en önemli kuralý, onu doðru tanýmanýzdýr. Bu, onun geliþim özelliklerini bilmeniz,
onunla nasýl iletiþim kurmanýz gerektiðini öðrenmeniz ve sýnava hazýrlýk sürecinde ona nasýl yardýmcý olacaðýnýzý belirlemenizle mümkündür.
“Genci Anlama Rehberi” çocuðunuzu daha iyi tanýmanýz ve onunla saðlýklý iletiþim kurarak sorunlarýnýzý çözmeniz için hazýrlanmýþtýr.
Mutlu, huzurlu ve baþarýlý bir aile ortamý dileðiyle…

Birey Dershaneleri Rehberlik Servisi
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SINAV KAYGISINI YENMESÝ ÝÇÝN NELER
YAPABÝLÝRÝM?

Anne ve babanýn beklentilerinin yüksek oluþundan ötürü sýnavlar, öðrencide büyük bir baský oluþturur. Sýnavýn oluþturduðu
stres ve kaygý, gerilimle birlikte gençlerde karamsarlýða, ümitsizliðe yol açar. Sýnavda baþarýsýz olanlarýn çoðunluðu bu kaygý ve gerilimin etkisinde kalarak mücadele etmeyi býrakýp, yenilgiyi kabul edenlerden oluþur.
Öðrencinin sýnavda baþarýsýz olacaðýný düþünmeye baþlamasý, zamanla baþaramamak korkusuna dönüþür. Baþaramama
korkusu, kaygý düzeyini giderek yükseltir. Kaygý düzeyinin yükselmesi beyinde stres hormonlarýný salgýlatýr. Stres hormonlarý öðrenme yeteneðini düþürür. Böyle bir kýsýr döngü ile baþarýsýzlýk ihtimali yükselir.
Yapýlan araþtýrmalara göre; sýnav öncesi kaygý düzeyi, ameliyat öncesi kaygý düzeyinden yüksek çýkmaktadýr. Eðer çocuðunuz “Uykum kaçýyor, yemek yiyemiyorum, hayattan zevk alamýyorum, kazanamazsam mahvolurum, baþarýsýz olmaktansa ölmeyi tercih ederim.” gibi ifadeleri kullanmaya baþlamýþsa sýnavýn oluþturduðu kaygý düzeyi oldukça yükselmiþ
demektir. Kaygý düzeyinin gereðinden fazla oluþu baþarý deðil, baþarýsýzlýðý doðurur. Sýnavdan önce olumlu düþünmeyi
baþarabilen gençler ise zorluklarla daha etkili mücadele edebilmektedir.

Sýnav Kaygýsýna Kapýldýðýný Nasýl Anlarým?
Davranýþ Belirtileri: Oturduðu yerde hareketli, elini kolunu koyacak yer bulamýyorsa, sýk sýk parmaklarýný çýtlatýyorsa,
konuþurken vücudunun bir parçasý ile ya da devamlý giysileriyle oynuyorsa, tedirgin, gergin ve sýkýntýlý
davranýyorsa çocuðunuz kaygýya kapýlmýþtýr. Bu durumda karar alma ve uygulama becerisi düþer,
tutarsýz davranýþlarda bulunur, pasif - agresif davranýþlarýnda artýþ meydana gelir.
Duygusal Belirtiler: Yanlýþ anlamalarýnda ve buna baðlý yorumlarýnda artýþlar varsa, alýngan ve güvensiz tepki veriyorsa,
eleþtiriye kapalý ya da çok fazla eleþtirmeye baþlamýþsa, çabuk sinirleniyorsa, tutarsýz tepkiler ve söylemler içerisindeyse, olaylarý kiþiselleþtiriyorsa, sorun odaklý davranma eðilimi artmýþsa sýnav kaygýsýnýn etkisine girmiþtir. Bu durumdaki gencin sosyal davranýþlarýnda çeþitli sorunlar baþlar. Yaþadýðý
kaygý nedeniyle çevresini ve çevresinde olup bitenleri doðru deðerlendirmemeye ve yanlýþ tercihlerde
bulunmaya baþlar.
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Zihinsel Belirtiler:

Sorun
Onu artık tanıyamıyorum.

Çözüm

Kaygý ile beyinde artan stres salgýlarý, beyin biyokimyasýnýn normal iþleyiþini bozar. Beyin öðrenmek
için yani algýlama, anlama ve hafýzaya kaydetmek için kullanacaðý enerjiyi kaygý düzeyini indirmek
için harcamaya baþlar. Bu durum, öðrenme düzeyinin düþmesine yol açar. Böylece genç, dikkatini
toplayamama, konsantrasyon bozukluðu gibi sorunlar yaþar. Öðrenme ve motivasyon düzeyi düþer.

K I SACA

En değerli varlığınız, sizden bağımsız bir kişi
olma yolunda hızla ilerliyor. Artık o küçük bir
çocuk değil, sizin tabirinizle “kocaman adam”
olmaya çalışıyor.



Çocuðunuzun baþarýsýnda nedenini bilmediðiniz belirgin bir düþüþ var ise,



Ders çalýþmayý sürekli erteliyor, sýnav ve hazýrlýðý hakkýnda konuþmayý reddediyor ise,



Bu konuda soru sorulmasýndan rahatsýz oluyor ise,



Dikkati çok daðýnýk, ders çalýþmaya odaklanamýyorsa,



Fiziksel þikâyetlerinde dikkat çeken bir artýþ gözlüyor iseniz (karýn aðrýsý, mide bulantýsý, terleme, uyku düzensizliði, iþtahsýzlýk ya da tersine aþýrý yeme, genel mutsuz bir ruh hali vb.),



Çok çalýþtýðý zamanlarda bile sýnav performansýnda ve deneme sýnavlarýnda belirgin bir performans yüksekliði görmüyor iseniz çocuðunuz sýnav kaygýsý yaþýyor demektir.

Sýnav Kaygýsýna Yol Açan Anne Baba Davranýþlarý Nelerdir?
Kaygý bulaþýcýdýr. Yoðun kaygý içerisindeyseniz, çocuðunuz da kaygýlý olacaktýr. Bu nedenle öncelikle siz ebeveyn olarak kendinizi rahatlatýn, kaygýdan kurtulun ki çocuðunuz da sizi model alabilsin ve kaygýyý yenmeyi baþarsýn. Çocuðunuzun ulaþtýðý
ya da ulaþamadýðý baþarýyý tüm geleceðini belirleyecek bir unsur olarak görmeyin. Çocuðunuzdan yüksek ve sürekli baþarý
beklemeyin. Onun baþarýsýzlýklarýný ya da hatalarýný gidermek için “sen dili”ni kullanarak olumsuz eleþtirileriniz, yargýlamalarýnýz ve suçlamalarýnýzýn onun kendisine olan güvenini azaltacaktýr. Bir süre sonra çocuðunuz sizin suçlamalarýnýzý, kullandýðýnýz olumsuz ifadeleri ve baþarýsýzlýklarý içselleþtirerek baþarýsýzlýðý hayatýnýn bir parçasý olarak görmeye baþlar.
Yetiþkin olarak mükemmeliyetçi tutum içinde olmanýz, rekabetçi kiþilik yapýnýz, onu baþarýlý çocuklarla kýyaslamanýz çocuðunuzun kaygýsýný artýrýr. Sýnavý ve çocuðunuzu deðerlendirme biçiminiz kaygýnýn artmasýnda etkili olur. “Ya rezil olursak!”,
“Kazanamazsan baþkalarýnýn yüzüne nasýl bakarýz?”, “Bak komþunun çocuðu nasýl kazandý.” demeniz kaygýyý artýrýr. Bu
vb. ifadeler sýnavýn sizin tarafýnýzdan çocuðunuzun bir kiþilik ölçümü olarak görüldüðünü ortaya koyar. Sýnav baþka, çocuðunuzun kiþiliði baþka bir þeydir.
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Çocuðunuzun yeterliliðiyle ile örtüþmeyen beklentiler içerisini girmeniz kaygýyý artýrýr. Çocuðunuzdan neyi, ne kadar
isteyeceðinizi onun bireysel yeteneklerine ve farklýlýklarýna dikkat ederek gerçekçi bir þekilde belirlemelisiniz. Bu,
çocuðunuzun yapabileceðinden fazlasýný bekleyerek onu, yoðun kaygýya itmenize engel olur.
Belirsizlik duygusunu yenmelisiniz. Çocuðunuzun konularý yetiþtirip yetiþtiremeyeceði, eksiklerini nasýl tamamlayacaðý,
nelere öncelik vereceði, yaptýðý çalýþmalarýn yeterli olup olmayacaðý, deneme sýnavlarýndaki performansýnýn gerçek performansýný ne kadar ortaya çýkardýðý, sýnavda olumsuz bir durum yaþayýp yaþamayacaðý… çoðaltmak mümkün. Bunun gibi
belirsizlikleri ortadan kaldýrmak için çocuðunuzun öðretmenleriyle görüþmeli ve yeryer uzmanlardan yardým almalýsýnýz.

K I SACA



Çocuðunuzdan komþunun çocuðu gibi baþarý göstermesini beklerseniz, o da komþunuz gibi ebeveyn olmanýzý beklemeye baþlar.



Yanlýþlarý ve eksikleri sýk sýk vurgulayan disiplin anlayýþý yerine, çözüme odaklý pozitif disiplin anlayýþýný benimseyin.



Sýnavý yaþamýn tek odaðý olarak görmeyin. Sýnava raðmen yaþamý sürdürmeye çalýþýn ve çocuðunuzun hayatýný, hayat sadece sýnavdan ibaretmiþ gibi düzenlemesini beklemeyin.



Çocuðunuza yönelik davranýþlarýnýzda tutarlý olun ve eþinizle eþgüdümlü hareket edin.



Çocuðunuzun özerkliðine müdahale etmeden, özel hayatýný rahatça paylaþabileceði koþullarý saðlayýn.



Sonuç endeksli deðil, süreç odaklý ve yapýcý eleþtiri sistemi geliþtirin. Eleþtirileriniz çocuðunuzun kiþiliðine
deðil, davranýþlarýna yönelik olmalýdýr.



Sevginizi saklamayýn, çocuðunuza deðer verdiðinizi sürekli ve tutarlý bir þekilde abartmadan verin.



Aileyle ile ilgili kararlarda fikrini alýn, aþýrý baskýcý ya da aþýrý özgürlükçü tutumlardan uzak durun.



Çocuðunuza sürekli doðrularý göstermeye çalýþan ebeveyn olmaktan kaçýnýn. Onun yerine rehber ve model
olmayý tercih edin.



Çocuðunuzun hata yapabileceðini kabul edin, hatalarýnýn sonucunda bedel ödemesine ortam oluþturun,
güven ve cesaret verin.

Sorun
Küçükken ne kadar uysal ve uyumlu bir çocuktu.

Çözüm
Çocuğunuz kişilik gelişimi sürecine girdi. Birbirinden farklı kişiliklere özgü davranışları deneyerek sonuçlarını görmeye çalışıyor. Sizden ve
çevresinden aldığı tepkilere göre bazı davranışları benimseyecek bazılarını ise terk edecek.
Davranışlarına verdiğiniz şiddetli tepkiler onun
o davranışlara olan ilgisini artırır. Makul ve
mantıklı açıklamalarınız ilk başta kabul görmese bile zamanla kabul görecek ve çocuğunuz sizin istemediğiniz davranışları terk
edecektir. Biraz sabırlı olmanız yeterli.

Gençleri Anlama Rehberi
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BAÞARISINI NASIL ARTIRABÝLÝRÝM?

Olumlu Düþünün:
Çocuðunuzla ilgili düþüncelerinize göz atýn. Sýnav öncesi, sýnav aný ve sonrasýna yönelik gerçekleþebilecek olumsuzluklarý
bir kenara býrakýn. Bu düþüncelerin etkisinde kalmak sizin çocuðunuzla kurduðunuz iletiþime zarar verir. Her þeyin normal
olacaðýný, bazen tersliklerin olmasýnýn hayatýn bir gerçeði olduðunu kabullenin. Sýnav sonucunda çýkabilecek olumsuz bir
sonucun telafisi mümkün olduðunu aklýnýzdan çýkarmayýn. Olumsuz düþüncelerinizin çocuðunuzun kaygýsýný artýracaðýný
unutmayýn. Ona duyduðunuz güven, çocuðunuzun özgüvenini artýrýr ve baþarýlý olmasýný kolaylaþtýrýr.

Kýyaslamayýn:
Çocuðunuzu hiçbir zaman ne kendinizle ne de baþkalarýyla kýyaslayýn. Çocuðunuzun tek, akranlarýndan farklý bir kiþiliðe
ve kapasiteye sahip, kendi istekleri olduðunu düþünün. Sizin çocuðunuz olmasý onun size benzeyeceði anlamýna gelmez.
O baþkalarýnýn ve sizin yaptýðýnýzý yapamayabilir, ancak sizin çocuðunuzun da baþkalarýnýn baþaramadýðý birçok þeyi yapabildiðini aklýnýzdan çýkarmayýn. Bu nedenle çocuðunuzu istekleriniz doðrultusunda zorlamayýn. Sizi mutlu edecek baþarý
onu mutlu etmeyebilir. Çocuðunuz da sizi farklý ebeveynlerle ya da kendisiyle kýyaslasaydý neler hissederdiniz? Sizi birtakým
isteklerini yerine getirmeniz için, gereðinden fazla zorlasaydý neler yaþardýnýz?

Gerçekçi Olun:
Beklentilerinizle çocuðunuzun ilgileri, yetenekleri ve kapasitesi örtüþmelidir. Onun bireysel yeteneklerini ve farklýlýklarýný iyi
tanýyýn. Neyi baþarabileceðini, neyi baþaramayacaðýný doðru deðerlendirin. Yapamayacaklarýný ondan isteyip baþaramadýðýnda söylenmek yerine yapabileceklerine uygun ortamlar oluþturarak, baþarý duygusunu yaþatarak özgüvenini artýrýn.

“Sen Dili” yerine “Ben Dili”ni Kullanýn:
“Sen zaten böylesin, sen üstüne düþenleri yapmýyorsun.” yerine “Sonucun böyle olmasýný anlayamýyorum, bunu benimle
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paylaþabilirsin.” ifadelerini kullanmayý tercih edin. Böylece sürece kendinizi de ortak etmiþ ve çocuðunuzla sorunu paylaþmýþ bir ebeveyn olursunuz. Bu da onun her türlü sorununu sizinle paylaþmasýný saðlar. Zor durumda kaldýðýnda sizden
yardým isteyeceðini öðrenir. Birlikte hareket ederek sorunlarýný çözebileceðine dair inancý artar.

Sorun
Bedeni ne kadar da değişti. Artık kocaman
adam oldu. Ama ruhu hâlâ çocuk!

Motive Edici Olun:
Her anne baba çocuðunun baþarýlý olmasý için elinden geleni yapar. Ancak bazen baþarýsýný artýrmak için yapýlan
davranýþlar, gösterilen tepkiler ve takýnýlan tutumlar yanlýþ sonuçlar doðurabilir. Çocuðunuzun baþarýsýný artýrmak isterken
motivasyonunu düþürebilirsiniz. Bu durumda kaygýlanmayýn. Çocuklarýnýz hata yapabildiði gibi sizler de ebeveyn olarak
hata yapabilirsiniz. Yaptýðýnýz hatalar karþýsýnda inatlaþmak yerine çocuðunuzla konuþarak bu durumu çözebilirsiniz. Ona
hata yaptýðýnýzý söylemekten çekinmeyin. Sizin hatalarýnýzla barýþýk olmanýz, hatalarýnýzýn farkýna varmanýz onun cesaretini artýrýr, kendi hatalarýnýn farkýna varmasýný saðlar. Baþarmak konusunda inancý artar.

Sorumluluk Verin:
Sýnavýn sorumluluðunun çocuðunuza ait olduðunu unutmayýn. Çocuðunuza vereceðiniz sorumluluklar onun yaþama
gücünü ve motivasyonunu artýrýr. Onun sorumluluklarýný üstlenmek yerine, onun sorumluluklarýný yerine getirmesine
yardýmcý olmayý deneyin. Sorunlarý çözmekle ilgili tecrübelerinizi onunla paylaþabilirsiniz. Ancak sorunlarý onun adýna
çözmeye çalýþmanýz onun yeteneklerini öldürür, özgüvenini düþürür.

Çözüm
Gençlerin bedenlerindeki hızlı büyüme ve gelişmeyle birlikte yetişkin bedenine sahip olurlar.
Bedensel açıdan yetişkin gibi olsa da gençlik
çağındaki bireyler ara sıra çocuk gibi davranabilir. Bu durumu çoğu zaman biz de desteklemiyor muyuz? Çocuğumuz hoşumuza gitmeyen bir şey söylediğinde “Sen sus büyüklerin işine karışma!” demiyor muyuz? Diğer taraftan,
beklentilerimize uygun hareket etmediğinde
“Kocaman adam oldun, hâlâ ne yapacağını öğrenemedin!” diyerek azarlamıyor muyuz.

Takdir Edin ve Güvenin:
Çocuðunuzun þýmarmasýndan korkmayýn. Baþarýlarýný görmeniz, onu takdir etmeniz daha saðlýklý iletiþim kurmanýzý
saðlar. Onun baþarýlarýný ön plana çýkarmanýz onun kaygýsýný azaltýr ve kendine olan güveni artýrýr. Anne ve
babasýnýn kendine güvendiðini ve takdir ettiðini gören çocuðun çalýþma ve baþarýlý olma isteði artar. Mücadele
gücü geliþir.

Uygun Model Olun:
“Kaygý bulaþýcýdýr.” Çocuklar için, anne baba birer modeldir. Anne ve babanýn davranýþlarý çocuk için
örnek alýnacak davranýþlardýr. O nedenle doðru model olmak için anne baba olarak çaba gösterin.
Çocuklar duyduklarýný deðil, gördüklerini uygulamak eðilimindedir. Bu nedenle onunla sakin bir
þekilde konuþmayý, olabildiðince sakin davranmayý ihmal etmeyin.
Gençleri Anlama Rehberi
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Koþulsuz Sevgi:
Sevginizi bir þarta baðlamayýn. Sýnav sonucu sizin istediðiniz gibi olmayabilir. Sýnav sonucu ne olursa olsun; çocuðunuz sizin çocuðunuz, siz de onun ebeveyni olmaya devam edeceksiniz. O zaman neden sonuca baðlý bir iliþki biçimini tercih ediyorsunuz. Çocuðunuz sýnavý kazanamadýðýnda, onu kendi hâline býrakmayacaðýnýza göre neden bu tutumunuzla
onun kaygýsýný artýyorsunuz. Çocuðunuz ister baþarýlý olsun isterse baþarýsýz, sevginizin devam edeceðini hissetmeli.

Destekleyici Olun:
Zor zamanlarda çocuðunuzun yanýnda olmanýz, onun baþarýsýný artýrýr. Ders çalýþýrken onu odasýnda ziyaret etmeniz, biraz sohbet etmeniz, yardýma ihtiyacý olup olmadýðýný sormanýz onun çalýþma isteðini artýrýr. Ona gösterdiðiniz ilgi, verdiðiniz desteðin ölçüsüdür.
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SORUNLARIMI NASIL ÇÖZEBÝLÝRÝM?

Çocuklarýmýz her zaman bizim istediðimiz gibi davranmýyor. Ya da biz onlarýn beklentilerine uygun hareket etmiyoruz. Yer
yer onlara anlatmak istediklerimizi anlatamýyoruz, sözümüzü dinletemiyoruz, yeterince ders çalýþtýramýyoruz, beklentilerimize uygun arkadaþ edinmesini saðlayamýyoruz. Bu nedenle onunla sýk sýk çatýþma yaþýyoruz. Onunla çeþitli sorunlar yaþamamýz bir taraftan onun büyüdüðünü gösterirken, diðer taraftan sorunlarýn büyümesi kaygýlarýmýzý artýrýyor.

Sorun

Onun eskiden olduðu gibi söylediðimiz her þeyi yapmasýný istiyoruz. Dizimizin dibine oturmasýný, bizimle konuþmasýný ve
sorunlarýný anlatmasýný bekliyoruz. Oysaki çocuðumuz giderek büyüyor. Sorunlarýnýn bir kýsmýný kendisi çözmek istiyor.
Birtakým kararlarý alýrken özgür olmayý, kendi yolunu çizmeyi, geleceðini istediði gibi plânlamayý arzu ediyor.

Çözüm

Çocuða bireysel ve toplumsal kurallarý, saðlýklý davranýþlarý öðretmek; sevgi, anlayýþ ve hoþgörü ortamýnda olumlu davranýþlarýn desteklenmesi, olumsuzlarýn düzeltilmeye çalýþýlmasýyla olur. Çocuk yetiþtirmede sevgi ve þefkat kadar, sýnýr koymak ve tutarlý davranmak da çok önemlidir.
Çocuðunuz koyduðunuz kurallarý uygulamýyorsa öncelikle bu kurallarýn onun yaþýna ve özelliklerine uygun olup olmadýðýna bakýn. Kurallar konusunda eþinizle birlikte hareket edip etmediðinizi kontrol edin ve ne kadar kararlý olduðunuzu düþünün.

Bunlara da bir şey söylenmiyor …

Gençlik duygusal yoğunluğun fazla olduğu bir
dönemdir. Yaptığınız küçük şakalar, bazen
onun için onur kırıcı algılanabilir. Psikolojik
dünyasında yaşadığı gel-gitlerin oluşturduğu
gerginlikleri size yansıtabilir. Çünkü siz onun
için ne yaparsa yapsın affedebileceği kişilersiniz.

Özellikle ergenlik dönemindeki gençler çoðu zaman kurallarý bozarak sýnýrlarý kontrol eder. Böylesi bir duruma aþýrý hoþgörüyle yaklaþmak, çocuðun ciddiye almayacaðý yetersiz cezalar vermek ya da ”Bir daha yaparsan kötü olur.” diyerek
sürekli geçiþtirmek, onun hatalý davranýþlarýný sürdürmesine yol açar.
Kurallarýn uygulanmasýnda ebeveyn olarak güçsüzlüðünüzü ve zayýflýðýnýzý kabul eder bir tarzda “Ne olur, beni seviyorsan,
yapma.” vb. ya da “Sýnavda yüksek puan alýrsan, sana bir þey alýrým.” tarzýndaki sözler sýk görülen hatalardýr.

Neden Sorun Yaþýyoruz?
Çocuklarýmýzla yaþadýðýmýz en büyük sorun; beklentilerimizin karþýlanmamasýdýr. Anne baba olarak biz onun sýnavda
baþarýlý olmasýný bekleriz, onun ise sporda baþarýlý olmak gibi bir hedefi vardýr. Biz onun avukat olmasýný isteriz, o mühendis
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olmak ister. Biz onun okul / dershaneden gelir gelmez ders çalýþmasýný bekleriz. O ise biraz eðlenmek, arkadaþlarýyla vakit
geçirmek ya da bilgisayar baþýnda oyalanmak ister. Biz onun bizim istediðimiz gibi olmasýný, davranmasýný bekleriz o ise
kendi istediði gibi davranmak ister.

BEKLENTÝ UYUÞMAZLIÐI
Anne Beklentileri
Kendi devamını görme

Ailenin devamını sağlama

Hayatta dayanabileceği biri
olma

Hayalleri gerçekleştirme

Onun hayatta başarılı olduğunu görme

Sorun
Ders çalışma isteği hiç yok. Bir türlü ders çalışmaya motive edemiyoruz. Oysa ona sürekli
“çalış” diyoruz. Nasıl çalışması gerektiğini anlata anlata dilimizde tüy bitti.

Arkadaş ve akraba çevresinde çocuğundan gurur duyduğunu görme
Özel beklentiler / kaygı yatışması

Gencin Beklentileri
Kendi bağımsızlığını kazanma
Bireysel kimliğini bulma

Çabalarının boşa gitmediğini
görme

Toplumsal kimliğini bulma

Onun için yaptıklarının karşılığını alma

Anne - babadan farklı olma

Onu görmek istediği gibi
görme
Kendi gücüyle kıyaslama

Hayatını düzenleme gücünü
kazanma
Kendini toplum içinde sınama
Yarışma ve kazanma

Çözüm
Üniversite sınavına hazırlanmak sadece gençlerin sorumluluğudur. Gençlerin eksik olduğu
konuları, kapatmaları gereken açıkları, çalışmadıkları dersleri saptamak, hangi derse ne
kadar çalışacaklarını belirlemek ve takibini yapmak da onların sorumluluğudur. Aile bu sorumlulukları üstlenirse, gençlerin motivasyonu
doğal olarak düşer.
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Baba Beklentileri
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Anne ve babalar çocuklarýyla ilgili emeklerinin boþa çýkmasýndan korkuyor. Bu nedenle çocuklarýyla iletiþimde sorun yaþýyorlar. Çünkü çocuklarýný doðumdan itibaren büyüten, hastalandýðýnda onun yanýndan ayrýlmayan, en iyi eðitimi almasý
için elinden geleni yapan bir ebeveyn, ister istemez beklentilerinin karþýlanmasýný bekliyor. Anne ve babanýn harcadýðý
emek artýkça korkularý da artýyor. Gençlerin beklentileri çoðu zaman düþünülmüyor bile. Oysaki onlarýn beklentileri
yetiþkinlerden oldukça farklý olabiliyor. Bu farklýlýk sorunlarýn sürekli yaþanmasýna neden oluyor.
Hayattan ne istiyorlar? Beklentileri var mý? Bu þekilde onlarla konuþarak ileriyi görmesine yardýmcý olabilirsiniz. Gençleri

dinlemek de çok önemli bir konudur. Anne ve baba olarak eleþtirmeyi çok seviyoruz. Önemli olan eleþtirmek deðil, takdir
etmektir. Onlarýn “dürüst çabalarýný ödüllendirmek”, takdir etmek gerekir. Baþarýlarýný deðil, dürüst çabalarýný ödüllendirmek bu noktada çok önemlidir. Eðer dürüst çabalarýný görmezden gelirsek, dürüst olmayan çabalarýný ödüllendirmiþ
oluruz. Onlara bizim için önemli olan onun kendisi olduðunu söyleyelim.
Anne baba ve çocuk olarak bir araya gelip karþýlýklý olarak beklentileri konuþmalýyýz. Onlara kendi beklentilerimizi aktarmalýyýz ve onlarýn beklentilerini sabýr ve olgunlukla dinlemeliyiz. Daha sonra kendi beklentilerimizle onlarýn beklentilerini
birlikte karþýlaþtýralým. Hangileri birbirine paralel, hangileri birbirinden ayrý?
Çocuklarýmýzla bizim beklentilerimiz birbirinden oldukça farklý olabilir. Bu farklýlýktan ötürü beklentilerimizden söz etmememiz doðru deðildir. Çocuðumuz kendisinden neler beklendiðini bilmelidir. Ona beklentilerimizi doðru bir þekilde anlatabilirsek onun motivasyonunu saðlayabiliriz. Kendi beklentilerimizi belirtip, asýl önemli olanýn kendi beklentileri olduðunu
söyleyebiliriz. Kendi beklentilerini gerçekleþtirmesi için ona çeþitli önerilerde bulunabiliriz. Baþarmasý için elimizden geleni
yapacaðýmýzý belirtebiliriz.
Baþarýlý olmak için bir neden olmalý. Hedefi için nedeni olan genç baþarýr ve sonuca ulaþýr. Eðer yaþýna göre sahip olmamasý gereken birçok þeye sahip olmasýný saðlamýþsak ondan baþarýlý olmasýný bekleyemeyiz. Yaþýna göre erkenden doyurulan çocuktan fedakârlýk yapmasýný beklemek doðru deðildir. Bunu þuna da benzetebiliriz. Gereðinden fazla yemek yemiþ
birisinin ikram ettiðimiz tatlýdan zevk almasýný bekleyemeyiz.
Kýzgýnlýk ve öfke farkýnda olunan ya da olunmayan çatýþmalarýn sonucunda oluþur. Sýnava hazýrlanan ve ergenlik dönemini yaþayan çocuklarýnýzla sýk sýk duygusal gerginlikler yaþayabilirsiniz. Bu nedenle bu sorunlarý çözme becerisi kazanmak
hem huzurlu bir aile ortamýnýn oluþmasýný hem de gencin baþarýlý olmasýný saðlar. Sorunlarý çözmek için iki temel yaklaþým
söz konusudur:

Sorun
Onunla konuşamıyoruz bile. Bizden iyice koptu.

Çözüm
Kazan / Kaybet Yaklaþýmý (Ben kazanacaðým, o kaybedecek) :
Bu yaklaþým tarzý anne ve babanýn kazandýðý, çocuðun kaybettiði anlayýþla sorunu çözmeye dayanýr. Bu yöntemde
çocuðun haklý olabileceði, onun da sorunun çözümü konusunda fikrinin olabileceði ve çocuðun aslýnda bir birey olduðu
kabul edilmez. Çocuða deðer vermeyen bu anlayýþ, çocukla ebeveyn arasýndaki iliþkinin bozulmasýna neden olur. Sürekli
bu anlayýþla sorun çözen ailelerin çocuklarý anne ve babalarýna güvensizdirler ve özgüvenleri düþüktür. Bu anlayýþla
büyüyen çocuk için baþarýsýzlýk, problem kiþi olma durumu yaþamýn bir parçasý hâline gelir.

Bir taraftan çok ders çalışmak zorunda olan, bir
taraftan ergenlik sürecini yaşayan genç yalnız
kalmak isteyebilir. Anne ve babasıyla olan iletişimi azalabilir. Duygularını şiir ve hikâye yazarak, resim yaparak ifade etmeye çalışabilir.
Arkadaşlarıyla özel konuşmalar yapmayı tercih
edebilir.

Gençleri Anlama Rehberi
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Sorun
Aynanın karşısında çok zaman geçiriyor. Bir
giydiğini bir daha giymek istemiyor.

Çözüm
Genç için güzel veya çirkin olmak son derece
önemlidir. Bu nedenle dış görünüşüne yetişkinlere göre çok önem verir. Zamanın çoğunu güzel görünmek için harcayabilir. Sizin üzerine
gitmeniz durumu değiştirmez. Ama onu beğendiğinizi söylemeniz kendine olan güveni artırdığı gibi zamanla ayna karşısında geçirdiği
zamanın da azalmasına yol açabilir.

Kazan / Kazan ya da Kaybeden Yok Yaklaþýmý (Her ikimiz de kazanalým) :
Bu yaklaþýmda sorunlar çözülürken, hem anne ve babanýn hem de çocuðun kazanmasý esastýr. Çünkü taraflar güçlü ve
otoriter olmak için deðil, sorunu çözmek için çalýþýr. Herhangi bir sorun çýktýðý zaman taraflar, sorunun sadece kendi isteklerine göre çözülmesini beklemez. Her iki taraf sorunun çözümünde fikir birliðine varýr, ortak çözüm yolu geliþtirir. Bu da
sorunun doðru algýlanmasýný ve ona uygun çözüm yolu geliþtirilmesine neden olur. Sorunlarýn bu þekilde çözüldüðü aile
ortamýnda büyüyen çocuklarýn sorunlarla baþ etme becerisi geliþir ve kendilerine olan güvenleri yükselir.

Sorun Çözme Basamaklarý
1. Sorunu Tanýmlayýn: Anne ve baba olarak neyi sorun olarak gördüðünüzü çocuðunuza anlayacaðý bir þekilde ifade
edin. Sorun karþýsýnda neler hissettiðinizi, hangi kaygýlarý taþýdýðýnýzý, sorunun devam etmesi hâlinde neler yaþanabileceðini onu kýrmadan uygun bir dille ifade edin. Sorunu çözmek için birlikte hareket etmenin öneminden bahsedin ve
etkili bir çözümün çok kazançlý sonuçlar doðuracaðýný söylemekten çekinmeyin.
2. Birçok Çözüm Yolu Geliþtirin: Sorun ne olursa olsun tek bir çözüm yolu olduðuna kendinizi þartlandýrmayýn. Çocuðunuzla bir araya gelerek makul ve mantýklý olmayan çözüm yollarý da dahil bir beyin fýrtýnasý yapýn. Bu þekilde birlikte
yapacaðýnýz çalýþma hem çocuðunuzla olan iletiþiminizi geliþtirir hem de sorunlarý yaratýcý çözümler üretmenizi saðlar.
Bu aþamada olabildiðince çok sayýda çözüm yolu geliþtirmeye odaklanýn.
3. Çözüm Yollarýný Deðerlendirin: Geliþtirdiðiniz çözüm yollarýný en uygulanabilir olandan en kötü olana doðru sýralayabilirsiniz. Bunu yapmak için her çözüm yolunun artýlarýný ve eksilerini belirlemelisiniz. Bunun için çözüm yollarý konusunda çocuðunuzla karþýlýklý konuþmanýz gerekecek. Bu süreçte çözüm yollarýný olabildiðince dürüstçe ifade edin. Çocuðunuzun samimi ifadelerinizi duymasý, onun kendini ifade etme becerisini geliþtirir.
4. En Ýyi Çözümde Anlaþýn: Problemin çözümüyle ile ilgili birçok çözüm yolunu gözden geçirdikten sonra en iyi çözüm yoluna ulaþmýþ olmalýsýnýz. Bu çerçevede hem sizi hem de çocuðunuzu mutlu edecek ve ayný zamanda sorunun ortadan
kalkmasýný saðlayacak çözüm yoluna karar verin. Karar verdikten sonra, çözüm yolu konusunda uzlaþtýðýnýzý birbirinize
karþýlýklý olarak ifade edin.
5. Çözümü Uygulayýn: Bu aþamada çözümün ayrýntýlarýný konuþmalýsýnýz. Çözüme baþladýktan sonra çocuðunuzla kendinizin neler yapmasý gerektiðini belirleyin. Bu konuþmalarýn sonucunda herkes sorunun çözümü adýna neler yapmasý
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gerektiðini bilmelidir. Çözüm için bir plân yapýlmasý gerekiyorsa, çocuðunuzla birlikte plân yapmaya özen gösterin.
Çözüm basamaklarýnda uzlaþmýþ olmanýz sorunun çözümünü kolaylaþtýrýr.
6. Çözümü Gözden Geçirin: Bir çözümün gerçekten uygulanabilir olup olmadýðýný, denemeden anlamak oldukça güçtür.
Çözümü bir süre uyguladýktan sonra gözden geçirmek için çocuðunuzla bir araya gelin. Çünkü süreç içerisinde birtakým deðiþiklikler yapmanýz, yeni stratejiler geliþtirmeniz gerekebilir. Böyle bir konuþma, sorunu çözmek için kararlý
olduðunuzu göstermek açýsýndan da önemlidir.

K I SACA



Duygu ve düþüncelerinizi olduðu gibi abartmadan ifade edin. Böyle bir yaklaþým hem kendinize hem de
çocuðunuza saygýlý olduðunuzu göstermesi açýsýndan önemlidir.



Sorun çözerken eski sorunlarý iþin içine katmaktan, onlarý dile getirerek gerginlik oluþturmaktan sakýnmalýsýnýz.



Öðüt vermeye, nasihat etmeye çalýþmayýn. Bu yaklaþýmlarýnýzýn çocuðunuz tarafýndan ciddiye alýnmadýðýný
bilmelisiniz. Bu nedenle sorunu ve çözüm yolunu doðru bir þekilde ifade edin.



Çocuðunuzu yargýlamayýn, sýk sýk eleþtirmeyin. Düþüncelerini ifade etmesine, görüþlerini rahatlýkla söylemesine izin verin.



Düþüncelerinizi ve sorun olarak gördüklerinizi açýk yüreklilikle ifade etmekten çekinmeyin.



Sorunlarý çözmeye çalýþýrken, çocuðunuzu etkili bir þekilde dinlemeyi öðrenmelisiniz.



Sorunlarý birbirine karýþtýrmadan çözmeyi deneyin.



Haklý olmaya çalýþmak yerine, sorunun çözümüne odaklanýn.

Sorun
Onu anlamak ne kadar güç!

Çözüm
Çocuğunuzla iletişimde, zaman zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. Doğru iletişim yöntemlerini
bilmek, kendimizi doğru ifade etmede önemli
bir kriterdir. Onu dinlemeniz ve onunla konuşmanız gerekir.

Gençleri Anlama Rehberi
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NASIL ÝLETÝÞÝM KURMALIYIM?

Gençler için anne ve babayla saðlýklý iletiþim kurmak büyük önem taþýr. Genç duygu ve düþüncelerini rahatlýkla anne ve
babasýyla paylaþabildiði zaman sorunlarýna çözüm yolu bulabilir. Bir taraftan sýnavýn oluþturduðu kaygýyý ve korkularý
taþýyan genç, diðer taraftan ergenliðin oluþturduðu geliþim gerginliðini yaþamaktadýr. Bu süreç, gençler üzerinde çeþitli gelgitler oluþturur. Kararsýzlýklar, öfke patlamalarý, anne ve babayý yok sayma eðilimleri yoðun bir þekilde bu dönemde
yaþanýr. Sorunlarýn arttýðý, gençlerin kendilerini yýprattýðý bir dönemde onun en büyük kurtarýcýsý, kendilerini anlayan kiþilerin varlýðýdýr. Bu kiþiler de herkesten önce anne ve baba olmalýdýr. Bu dönemde anneler ve babalar gençlerin davranýþlarýna biraz daha toleranslý davranmayý öðrenmelidir.
Anne baba olarak çocuklarýmýzýn davranýþlarýný yorumlarken deðer yargýlarýmýz devreye girer. Oysaki deðer yargýlarýmýzla
davranýþlarý ayýrt edebilmeliyiz. Örneðin, deðer yargýlarýmýz çocuklarýn anne ve babasýna karþý gelmesini uygun görmez.
Büyüklere saygýsýzlýk yapýlmasýný kabul etmez. Ancak çocuðumuz bir taraftan sýnavýn oluþturduðu stresi, diðer taraftan
ergenliðin oluþturduðu geliþim sorunlarýný yaþarken, ondan her zaman deðerlerimize uygun davranmasýný bekleyemeyiz.
Ara sýra çocuðumuzun ölçüsü kaçan davranýþlarýna karþý hoþgörülü olmayý bilmeliyiz. Hoþgörümüz onunla iletiþim sürecimizi devam ettiren en önemli özelliðimiz olmalýdýr. Sorunlarý ayýrt edebilmek ve doðru yerde ve de zamanda müdahale
edebilmek için bir davranýþ penceresi çizelim.

Sorun
Hiçbir şeyi başaramadı, istediğimiz puanları
alamadı. Bu gidişle hedeflediğimiz bölümü kazanamayacak.

KABUL EDİLİR
KABUL ÇİZGİSİ

Çözüm
Her birey doğal olarak kapasitesi ve yetenekleri
ölçüsünde, en iyi sonuçları almayı ister. Çünkü
her bireyin kendine özgü bir gücü vardır.
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KABUL EDİLMEZ

DAVRANIŞ
PENCERESİ

Çocuklarýmýzýn yaptýðý her davranýþý, davranýþ penceresi içerisine alýrýz. Onlarýn davranýþlarýný kabullenmemiz, bizlerin o
davranýþa tanýk olduðumuzda yaþadýðýmýz duygulara baðlýdýr. Þöyle ki, çocuðumuz davranýþta bulunduðunda (örneðin,
ders çalýþmayýp televizyon seyrettiðinde) olumsuz duygular içindeysek (örneðin, iþ yerinde iyi bir gün geçirmediysek)
davranýþý kabullenemeyiz. Ýþyerinde oluþan gerginlikle birlikte çocuðumuzu görmek istemediðimiz bir hâlde görmemiz öfke
patlamasýna yol açar. Gün boyunca biriktirdiðimiz tüm öfkemizi çocuðumuza gösterebiliriz. Belki de çocuðumuz saatlerdir
ders çalýþýyordur ve az önce ara vermiþ olabilir. Ama bizim için o an, o ihtimal söz konusu deðildir. Çünkü bizi öfkelendiren
hem gün boyunca yaþadýklarýmýz hem de zihnimizde çocuðumuzla ilgili oluþturduðumuz “Saatlerdir boþ boþ televizyon
seyrediyor.” düþüncesidir.

En Kötü

En İyi

1.

Çok aptalsın.

1. Çok akıllısın.

2.

Bunu böyle yapmamalıydın.

2. Hatasız insan olmaz.

3.

Niye arkadaşların gibi olamıyorsun?

3. Seni olduğun gibi seviyorum.

4.

Keşke hiç çocuğum olmasaydı.

4. Seni çok seviyorum.

5.

Hiç bir işe yaramıyorsun.

5. Benim yavrum her işimi görür.

6.

Korkman çok saçma

6. İstersen ağla, rahatlarsın.

7.

Senin annen olmayacağım.

7. Sensiz ben ne yaparım?

8.

Baban gelince görürsün.

8. Hayır dedim!

Sorun
Ne yaptığını bir anlayabilsek…

Çözüm
Gençlik dönemi, otokontrolün zayıf olduğu bir
dönemdir. Çünkü çalkantılar içinde boğuşurken düşünerek hareket etmesini beklemeyin.
Neşeli ve mutlu iken, çok kısa bir süre sonra
üzüntülü ve mutsuz olabilir. Biraz sabırlı olun.
Bunların nedeni çocuğunuzun kendisi değil,
içinde bulunduğu gelişim sürecidir.

Olumsuz duygular yaþamýyorsak (örneðin, iþ yerinde terfi ettiysek) çocuðumuzun televizyon seyretmesi bizi rahatsýz etmez.
Onu görmezlikten gelir, yaþadýðýmýz mutluluðu hiçbir þeyin bozmasýna izin vermeyiz. Belki de çocuðumuz gerçekten
saatlerdir televizyon seyrediyordur. Ancak biz mutlu günümüzde olduðumuz için bu ihtimali düþünmeyiz bile.
Çocuðumuzla kurduðumuz iletiþim sürecinde kurduðumuz cümlelerin, ses tonunun ve beden duruþumuzun etkisi birbirinden farklýdýr. Ýletiþim ayný zamanda karþýlýklý etkileþimi içinde barýndýrýr. Onunla etkili iletiþim kurmak ve onu etkilemek
için ses tonumuz, duruþumuz, kurduðumuz cümlelerden daha önemlidir.
Çocuðumuzla kurduðumuz sözlü iletiþimde onu þöyle etkilediðimiz araþtýrmalarla ortaya konmuþtur:

Gençleri Anlama Rehberi
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İLETİŞİMİN ETKİSİ

 Söylediðimiz sözlerin (sözel mesajýn) inandýrýcýlýðý % 7’dir.
 Söyleme tarzýmýzýn (ses tonunun) inandýrýcýlýðý % 38’dir.
 Söylerken beden dilimizin (duruþumuz, hareket tarzýmýz vs.) inandýrýcýlýðý % 55’tir.

Ses tonu

%38

Beden dili

Sözel Mesajlar

%55
OLUMLU DÜŞÜNCE
Sözcükler

%7

Ses Tonu Mesajları

Beden Dili

– ...tarzın hoşuma gidiyor.

– İlgili

– Gülümseme

– Bana bundan söz etsene.

– Onaylayıcı

– Göz teması

– Daha fazlasını duymak
istiyorum.

– Sevecen
– Düşünceli
– Yumuşak

– Başıyla onaylama
– Dokunma

– Nasıl yardım edebilirim?

– Tarafsız

– Açık kollar

– Kendini gerçekten kötü
hissetmiş olmalısın.

– Sakin

– Gevşemiş vücut

– Hoşnut

– Dikkat kesilme

– Seni seviyorum.

– Destekleyici
– İçten

Sorun

– Öne eğilme

– Neşeli

– Yakınlaşma

– Alaycı
– Suçlayıcı
– Sert
– Dışlayıcı
– Yargılayıcı
– Katı
– Kızgın

– Kaba hareketler

Ben … olamadın bari o olsun.

OLUMSUZ DÜŞÜNCE

– Sana kaç kez söylemem
lazım?

Çözüm
Çocuklarınız sizin hayallerinizi gerçekleştirmek
için bu dünyaya gelmediler. Kendi gerçekleştiremediklerimizi onun gerçekleştirmesini beklemeye hakkımız yok. Onların kendi hayallerinin
olduğunu ve bunu gerçekleştirmek isteyeceklerini kabullenmeliyiz. Onların da kendilerine ait
hayat planlarının olduğunu, bizden farklı düşüncelere sahip olabileceklerini unutmayınız.
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– Saçmalama!

Gençleri Anlama Rehberi

– Sen hiçbir zaman...
– Sen her zaman...
– Bu çok aptalca!

– Engellenmiş
– Duygusal
– Korkmuş
– Gergin
– Azarlayıcı

– Sırıtma
– Çatık kaşlar
– Eller havada
– Ağlama
– Dürtme
– Tiksinme
– Parmakla gösterme
– Uzaklaşma

