
ERGENLİKTE
ARKADAŞLIK 

AKRAN BASKISI NEDİR?
Beraber bulunulan ortamlarda
çocuğun bir şey yapması için

arkadaşları tarafından zorlanması
veya cesaretlendirilmesidir.

Akran baskısı arttıkça risk alma
davranışı yükselir 

 

Kabul görme onaylanma
�ht�yaçlarından
Redded�lme, dışlanma,alay
ed�lme korkusundan
Yakınlık, b�r gruba dah�l olma
gereks�n�m�nden
Öz güven eks�kl�ğ�nden
"Hayır" deme becer�s�nden
yoksun olmasından
Çatışma çözme becer�ler�nde
eks�kl�kten
Aşırı baskıcı ya da aşırı rahat a�le
tutumlarından
A�le �ç� �let�ş�m eks�kl�ğ�nden
Sağlıklsız rol modeller�
İlg� ve sevg� eks�kl�ğ�nden
Sosyalleşme becer�ler�nde k�
eks�kl�kten

ARKADAŞ/GRUP BASKISINA
NEDEN BOYUN EĞERLER?

AKRAN BASKISINA KARŞI
ÇOCUĞUNUZLA

YAPABİLECEKLERİNİZ:
Çocuğunuzla iletişiminizi

güçlendirebilirsiniz
Hayır deme becerilerini geliştirebilirsiniz

Yapıcı sosyal aktivitelere
yönlendirebilirsiniz

Öz güvenini geliştirmesine destek
olabilirsiniz

Çocuğunuzun arkadaş tercihleri
konusunda doğrudan müdahale etmek

yerine çocuğunuzun arkadaşlık
ilişkilerinden beklentilerini dinleyerek

destekleyebilirsiniz
Çocuğunuzun arkadaş ortamını,

arkadaşlarını ve ailelerini sorgulayıcı
olmadan tanımaya çalışabilirsiniz

 



 
Bir çocuk 2 yaşına geldiğinde bir

oyun arkadaşı edinir, 4 yaşına
geldiğinde ilk arkadaşını bulur, 7

yaşında "en yakın arkadaş" kavramı
dünyasına girer ve ergenlikte anne

babadan duygusal bir uzaklaşma ve
giderek akran gruplarıyla daha çok

zaman geçirme eğilimi başlar.
Ortalama 12 yaşından sonra

çocukların akran ilişkileri güçlenir,
ebeveynlerine bağımlılıkları azalır
ve grup arkadaşları anne-babanın

yerini almaya başlar.
Gençler duygularını, diğer

dönemlere göre daha yoğun
biçimde birbirleriyle paylaşırlar.İlk
ergenlik döneminde sık değişen

arkadaşlıklar, orta ergenlik
döneminde grup arkadaşlıkları ve

geç ergenlik döneminde uzun süreli
arkadaşlıklar olarak devam eder.

 
 
 
 
 

Ergenler çoğu zaman
kendilerini arkadaşlarının

gözünden görürler. Görünüm,
giyim tarzı ve davranışlarının

akranları tarafından
onaylanmasını önemserler.

Akran grubunda kabul görmek
ergen için çok önemlidir.
Ergenlik dönemindeki en

önemli gelişimsel süreçlerden
biri ayrışma ve bireyleşmedir.

 
 

 
ERGENLER İÇİN ARKADAŞLIK 

NE ANLAMA GELİR
*Ait olma ve değer görme

*Öz güven geliştirme
*Anlaşılmış hissetme

*Değer yargılarını ve fikirlerini test etme
*Karşı cinsle arkadaşlık kurma

*Karar verme becerilerini geliştirme
ERGENLER ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNDE NE ARAR?

*Kendini açma
*Samimiyet

*Mahremiyet
*Sadakat

Kız çocuklarının arkadaşlık ilişkileri;
-Duygusal yakınlık üzerine kuruludur

-Keyifli vakit geçirme önemlidir
-Duygular hakkında konuşmaktan

hoşlanırlar.Grup normları önemlidir
-İletişim becerileri önemlidir.

 
 

ÇAMLICA KIZ LİSESİ
 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

SERVİSİ
 
 




