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MODÜLÜN ADI
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MODÜLÜN TANIMI

Çocuğun ruh sağlığını, çocuk ruh sağlığının önemini
tanımayı, kiĢiliği kavramayı içeren öğrenme
materyalidir.

SÜRE
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ÖN KOġUL

Bu modülün ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Çocuk ruh sağlığını tanımak

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında, çocuk ruh sağlığının önemini
kavrayabileceksiniz.
Amaçlar
MODÜLÜN AMACI
1. Uygun ortam sağlandığında çocuk ruh sağlığının
önemini tanıyabileceksiniz.
2. Uygun ortam sağlandığında bireylerin kiĢiliğini
kavrayabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Ortam: Sınıf, erken çocukluk eğitim kurumları, özel
eğitim kurumları, rehberlik araĢtırma merkezleri, özel,
kamu kurum ve kuruluĢlarında bulunan eğitim odaları
Donanım: Kaynak kitaplar,
bilgisayar, projeksiyon,
fotoğraflar, afiĢ, broĢür, dergiler, uyarıcı pano, tepegöz,
asetat, fotoğraflar, CD, VCD, DVD, bilgisayar
donanımları, televizyon,
Modülde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra,
verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek
kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Öğretmen tarafından modül sonunda kazandığınız bilgi ve
becerileri değerlendirmek amacıyla çeĢitli ölçme araçları
uygulanacaktır.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Çocuk geliĢimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim önemli bir yer
tutar. GeliĢen bilim, teknoloji ve kalabalık Ģehirler günümüz insanının ruh sağlığını olumsuz
yönde etkilerken ekonomik yetersizlikler, sosyal kültürel değiĢimler ve kontrolsüz geliĢen
kitle iletiĢim araçları da ruh sağlığını tehdit eder duruma gelmektedir.
Çocuklarımız toplumun güvencesidir. Bundan dolayı onların ruh ve beden sağlığı
bizim için çok önemlidir. Biz yetiĢkinlerin bilinçsizce ve sorumsuzca yaptığımız en küçük
hatalı davranıĢlar, çocukları olumsuz yönde etkileyerek yaĢamları boyunca bazı sorunlar
yaĢamalarına yol açabilir. Toplum içinde bu kiĢiler her zaman sorun olabilirler.
Çocukla onu yetiĢtiren arasındaki iliĢkinin çocuğun geliĢimindeki rolü büyüktür.
Onları saldırgan ve mutsuz kiĢiler olarak değil olumlu, geleceğe umutla bakan, sağlıklı ve
üretken kiĢiler olarak yetiĢtirmemiz gerekir. Unutmamalıyız ki ilk adım, toplumun en küçük
birimi olan ailede atılmaktadır. Ailede ruh sağlığı iyi olan bireyler yetiĢtiği oranda, sağlıklı
toplumlara sahip olabiliriz.
Bu modülde çocuk ruh sağlığının önemini ve bireylerin kiĢilik özelliklerini tanıyarak
çocuklara etkili olarak yardım edebileceksiniz. Çocuk ruh sağlığının önemini, bireylerin
kiĢiliğini tanıyabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında çocuk ruh sağlığının önemini kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ruh sağlığının tanımı ve önemi hakkında araĢtırma yapınız.



Ruh sağlığı yerinde olan insanlarda görülen davranıĢları gözlemleyiniz.
Gözlemlerinizi rapor hâline getirip edindiğiniz deneyimleri arkadaĢlarınıza
sunarak paylaĢınız.

1. RUH SAĞLIĞINA GĠRĠġ
1.1. Ruh Sağlığı
Ġnsanoğlu hayatı boyunca büyük küçük pek çok sorunla karĢılaĢır ve bu sorunları
çözerek olgunlaĢır. Günlük hayatta kendi istek ve eğilimleri ile çeliĢen sayısız engelle
karĢılaĢır. Bu engelleri aĢmak için kimi zaman çevresiyle, kimi zaman da kendi kendisiyle
çatıĢmaya girer, bocalar. Zorlukları yendikçe güçlenir. Güçsüz ve yetersiz kaldığında
baĢarabildiğiyle yetinir. Ruh sağlığı yerinde olan bir insan için bu zorluklar aĢılabilirken ruh
sağlığı iyi olmayan ya da olaylardan etkilenip sağlığı bozulan kiĢi, gerçeği iyi
değerlendiremez. Tepkileri duruma uygunluk göstermez. Sorunları çözmek yerine sorunun
kendisine odaklandığından bir kısır döngü içine girer.
Bunalımsız ve kaygısız bir hayat düĢünülemez. Ruh sağlığı iyi olan bir insanın da her
zaman mutlu olduğunu söylemek doğru olmaz. Üzüldüğü, kendini kötü hissettiği olaylar
mutlaka olacaktır. Fakat dayanma gücü ve esnekliği nedeniyle zor dönemlerden en az yara
alarak çıkabilir.
Ġyi bir ruh sağlığına sahip olan çocuklar ve ergenler psikolojik ve sosyal olarak en üst
düzeyde iĢlev görebilme, iyi bir kiĢilik geliĢtirme, düzenli ve sağlıklı arkadaĢ ve aile
iliĢkilerine sahip olma ve üretken olma imkânına sahiptirler. Sosyal ve ekonomik olarak bu
bireyler etkin bireylerdir.
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Resim 1.1: Doğa ve hayvan sevgisinin ruh sağlığına olumlu etkisi

Etkinlik 1:
Ġki büyük kendinden yapıĢan kâğıt duvara asılır (ya da tahta ikiye bölünür).
Öğrencilerle birlikte ne zaman “mutlu oluruz” ve ne zaman “mutsuz oluruz” tartıĢılır. Bir
tarafa mutlu olduğumuz bir tarafa mutsuz olduğumuz durumlar not edilir ve bu durumlar
karĢısında nasıl tepki verdiğimiz sıralanır.

1.2. Ruh Sağlığının Tanımı ve Ruh Sağlığı Bilgisinin Önemi
Ruh sağlığını tanımlayabilmek için öncelikle sağlığın tanımını yapmak gerekir.
Sağlık, insanın en değerli hazinesidir. BaĢarı, para, iyi bir kariyer kısacası hayattaki bütün
istenilen Ģeyler eğer insanın sağlığı yerinde ise anlamlı olur. Dünya Sağlık Örgütünün
(WHO) sağlık tanımında bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilikten söz
edilmektedir.
Ruh sağlığı; “KiĢinin kendisiyle ve çevresiyle sürekli denge ve uyum içinde
olmasıdır.” Ģeklinde açıklanabilir. WHO ise ruh sağlığını bireyin kendi potansiyellerinin
farkında olma, yaĢamın normal stres durumlarıyla baĢa çıkabilme, üretken ve etkili Ģekilde
çalıĢma ve kendi toplumuna katkıda bulunabilme özellikleri ile iyi olma hali olarak
tanımlamaktadır.
Halil Cibran’ın bir öyküsü dengenin önemini Ģöyle dile getirmektedir:
Ülkenin birinde bilge bir kral varmıĢ. Ülkesinde herkesin mutlu yaĢadığı bu bilge
krala, bir gün kötü bir haber iletmiĢler. Krala düĢman olan bir büyücü, ülkenin bütün su
kaynaklarına ve kuyularına büyülü su katmıĢ. Sudan içen herkes bir bir delirmiĢ. Kısa sürede
kral ve yöneticilerden baĢka ülkede dengeli tek kiĢi kalmamıĢ. Çok geçmeden deliren halk,
kralın iyi yönetimine baĢkaldırmıĢ. Bunu gören kral o büyülü sudan getirtmiĢ. Hem kendi
içmiĢ hem de yöneticilere içirtmiĢ. Böylece o ülkede yönetenlerle yönetilenler arasındaki
denge yeniden kurulmuĢ.
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Ruh sağlığı yerinde olan bir insanda aranacak özellikler Ģunlar olabilir:


KiĢinin kendi kendisiyle uyumlu olması her Ģeyden önce gereksiz ve uzun süren
kaygılardan, kuruntu ve kuĢkulardan uzak olmasına bağlıdır. Günlük kaygılar
ve üzüntüler her sağlıklı insanda vardır ve ruhsal uyumsuzluk belirtisi sayılmaz.
Fakat nedeni belli olmayan ya da uzun süren kaygılar, kuruntular ruhsal
dengenin bozulduğunun belirtisi olabilir.



KiĢi, içinde yaĢadığı yakın ve uzak çevrede iliĢkiler kurup bu iliĢkileri devam
ettirebilmelidir. Ailesi, akrabaları ve iĢ yaĢamındaki kiĢilerin dıĢında
arkadaĢlıklar da kurabilmeli ve bu iliĢkileri devam ettirebilmelidir.



Ġnsanlarla geçinme ve iĢ birliği yapmanın ötesinde, sevgiye ve saygıya dayalı
bağlar kurabilmelidir. KarĢı cinsle de sevgiye dayalı iliĢkilere yönelmeli, eĢ
seçmede kendi baĢına sorumluluk alabilmelidir.



KiĢinin kendine güveni olmalıdır. DavranıĢlarını ve yeteneklerini gerçekçi
olarak tartabilmelidir. Kendini baĢkalarının gözüyle de görebilmelidir.
Yetenekleriyle orantısız bir üstünlük ya da aĢağılık duygusu içinde olmamalıdır.



KiĢi toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu edinmiĢ olmalıdır.
Yeteneklerini geliĢtirmeli, verimli iĢlere yöneltebilmeli, çalıĢmalarından ve
baĢarısından zevk almalıdır.



KiĢinin geleceğe yönelik planları olmalı, bunları gerçekleĢtirmek için de
gerçekçi bir yol izlemelidir. GerçekleĢtiremediği isteklerini de baĢka yollardan
doyum sağlamaya çalıĢmalıdır.



KiĢinin karĢılaĢtığı zor durumlarda baĢvuracağı bir yedek gücü olmalı ve yeni
durumlara uyma esnekliği gösterebilmelidir. BaĢarısızlıktan yılmamalı, zorlukla
karĢılaĢınca kendini bırakmamalıdır. Geleceğe dönük umudu ve savaĢım gücü
ile karĢılaĢtığı engelleri yenmeye çalıĢmalıdır.



Kendi baĢına kararlar alıp uygulayabilmeli, kararlarının sorumluluğunu
taĢıyabilmeli ve sonuçlarına katlanabilmelidir. BaĢarısızlıktan ders almalı,
baĢarısızlık nedenlerini baĢkalarına yüklememeli, kendini eleĢtirebilmelidir.



KiĢinin yaĢadığı toplumla ters düĢmeyen, inandığı değerleri ve inançları
olmalıdır. Bunun yanı sıra birey yeniliklere de açık, ön yargıdan uzak olmalıdır.
BaĢkalarının inanç ve görüĢlerinde saygı duymalı, hoĢgörülü olmalıdır.



KiĢinin, mesleği dıĢında eğlendirici, dinlendirici ve kiĢiyi geliĢtirici, spor, sanat
gibi uğraĢları da olmalıdır.
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Ruh sağlığı da beden sağlığı gibi iç ve dıĢ çevre koĢullarına göre değiĢip bozulabilir.
Yani ruh sağlığı da hiç değiĢmez bir durum değildir. DıĢ baskılar belli bir ölçüyü aĢınca,
bireyin ruhsal dengesi sarsılabilir. Bunalımlar, üzüntüler, kaygılar, iç çatıĢmalar, davranıĢ
bozuklukları ortaya çıkabilir. Örneğin aile içindeki çatıĢmalar, uzun süren hastalıklar,
boĢanmalar, ölüm, iĢsizlik, doğal afetler gibi durumlar geçici ya da sürekli ruhsal sorunlara
neden olabilir. Fakat her insanın bu dıĢ etkenlere göstereceği tepkiler aynı değildir. Kimileri
bu olayları çok güçlü ve sakin karĢılarken, kimileri en küçük bir olayda bile ruhsal
çöküntüye uğramaktadır.
Ruh sağlığının bozulması, kiĢinin çalıĢmasını, çevresiyle iliĢkisini, kısacası tüm
yaĢamını etkiler. Bu bakımdan, kimi ruhsal bozukluklar beden hastalıklarından daha
yıkıcıdır. Nedenini bilmediği kaygı ve kuruntulardan kurtulamayan kiĢi mutsuzdur. KiĢi
mutsuzluğunu çevresine yansıtır, insanlarla iliĢkileri bozulur. Kendisiyle ve çevresiyle
barıĢık olan bir insanın insan iliĢkileri iyidir. Çevresine pozitif elektrik verir.
Çevresindekilerin eksiklerini aramaz, onların mutsuzlukları ile mutlu olmaz. Ġnsanların
davranıĢ ve tutumlarını mizahi yönden görebilir. BaĢkalarına olduğu gibi kendine de
gülebilir.
Ruhsal problemlerle karĢı karĢıya kalındığında, önemli olan bu problemi görmezlikten
gelip üzerini kapatmak, yok saymak değil, problemin üzerine gitmek ve çözüm yolunu
bulmaktır. Bunun için gerekirse mutlaka uzman bir doktordan yardım alınmalıdır. Çünkü
ruh sağlığı bozulunca kiĢinin tüm hayatı olumsuz etkilenir.
Etkinlik 2:
Etkinlik 1’de tartıĢılan tepkilerin uygun olup olmadığını aranızda tartıĢınız. Ruh
sağlığı yerinde olan kiĢilerin özellikleri ile verdikleri tepkilere kendi yaĢantılarından ya da
çevrelerindeki insanlardan örnekler vererek pekiĢtirme yapmaları istenir.

Resim 1.2: Belirli bir gruba dâhil olmak
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KÜÇÜK BĠR HĠKÂYE
Sonu Gelmeyen ĠĢ
Adam öte dünyaya göçeli dört bin yıl olmuĢtu. Yapacak iĢi yoktu ve çok sıkılıyordu.
Meleklere gitti, can sıkıntısının üstesinden gelmesi için kendisine öyle bir çırpıda
bitmeyecek bir iĢ önermelerini rica etti.
Melekler, eline bir törpü vererek,
“Git, Himalaya dağlarını törpüle.” dediler.
Sekiz bin yıl geçti. Adam tekrar meleklere gitti:
“O iĢ bitti.” dedi. “Yine canım sıkılmaya baĢladı.”
Bu sefer, kendisine bir kaĢık uzatıp Atlas okyanusunun sularını boĢaltmasını önerdiler.
Yirmi iki bin yıl sonra adam tekrar karĢılarına çıkınca da yeni bir iĢ istediğini
anladılar. “Doğruca dünyaya in! Ġnsanların arasını bulmaya çalıĢ. Ġnsanlar birbirlerini
yemekten vazgeçince geri gelir, bize haber verirsin” dediler.
Ve bir daha adamı hiç görmediler.

1.3. Çocuk Ruh Sağlığının Önemi
Çocuk, kiĢiliğinin temelini oluĢturan ilk ruhsal yapıyı 0-6 yaĢlarında oluĢturmaktadır.
Bu dönemden sonra ilk yaĢantılarıyla birleĢtirip ruhsal yapısını tamamlayarak yaĢamını
sürdürür. Çocuğun kendi baĢına bir fert olduğunu hissedip ilk izlenim ve yaĢantılarını
kazandıracak anne-baba, daha sonra ailenin diğer bireyleridir. Günümüzde yapılan
araĢtırmalar göstermiĢtir ki çocukla onu yetiĢtiren arasındaki iliĢkinin çocuğun geliĢiminde
rolü büyüktür. Çocuğun anne-baba ile sağlıklı iliĢkiler içinde geçireceği ilk yıllar, onun
geleceğinin en önemli güvencesidir. BaĢta anne olmak üzere diğer aile bireyleri, olumlu ya da
olumsuz etkileriyle çocuğu bir birey olarak hazırlamakta ya da onun gelecekteki yaĢantısı
için temeller oluĢturmaktadırlar.
Çocuk eriĢkin insanın küçük bir örneği değildir. Çocuğun sürekli geliĢen ve değiĢen
bir birey olduğu göz önünde bulundurularak farklı yaĢlarda farklı ruhsal özellikleri olduğu
bilinmelidir. Yani çocuğun ruh sağlığı açıklanırken onun geliĢimsel özelliklerini de bilmek
gerekir. Örneğin, korku çocukluk çağında sıklıkla görülen ruhsal bir durumdur. Karanlıktan,
korkan çocuk yadırganmaz ama bu korkuları yetiĢkin biri gösterdiğinde normal sayılmaz ya
da iki yaĢındaki bir çocuğun istediğini elde etmek için yere yatıp tepinmesi o çağ için normal
görülürken yetiĢkin bir insanın bunu yapması normal karĢılanmaz. Bu nedenle çocuk
davranıĢını yetiĢkin davranıĢına göre değerlendirmek yanlıĢ olur.

7

Resim 1.3: Çocuklar ve yetiĢkinler

Çocuk kendine özgü özellikler göstermekle kalmaz, hızlı ve ĢaĢırtıcı değiĢmeler
gösterir. Üç yaĢındaki bir çocuk ile beĢ yaĢındaki bir çocuk geliĢimsel özellikler yönünden
birbirine benzemez. Görülüyor ki çocukta ruh sağlığının değerlendirilmesi, geliĢim
dönemlerinde beliren ruhsal niteliklerin ayrıntıları ile bilinmesine bağlıdır

Resim 1.4: Anne ve çocuğun ruh sağlığı

Her çocuk ayrı bir dünyadır. Çocuk yetiĢtirmek ise en kutsal, en büyük, en zor, hayat
boyu devam ettirilmesi gereken en önemli sanattır. Gelecek açısından düĢünüldüğünde bu
konunun önemi her geçen gün daha iyi anlaĢılmaktadır. Doğacak çocuk anne karnında iken
anne-babaların kafasında birçok soru iĢareti oluĢur. “Kız mı? Erkek mi? Sağlıklı doğup
büyüyecek mi? Ailemizde ve günlük hayatımızda nasıl bir değiĢiklik olacak? Ġleride nasıl bir
insan olacak? Okul baĢarısı iyi olacak mı? Nasıl bir meslek sahibi olacak? Hayatta baĢarılı
olacak mı?” gibi sorularla çocuğu beklemeye koyulurlar.
Çocuk dünyaya geldiğinde çocukla anne arasındaki iliĢkinin çocuğun geliĢiminde rolü
büyüktür. Duygusal yönden sağlıklı bir anne için çocuk sahibi olmak, normal ve mutluluk
verici bir durumdur. Problemli bir anne için ise çocuk; yeni bir problem, bakım isteyen bir
obje, bir sorumluluk veya bir ceza olarak kabul edilebilir. Bu yüzden bu tip anneler
baĢlangıçta erken teĢhis edilip tedavi edilirse, yetiĢmekte olan çocuğa yardım edilmiĢ olur.
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Resim 1.5: Her dönemde anne-baba sevgisinin çocuğun ruh sağlığına olumlu etkisi

Sevgili Anneciğim, Babacığım,
Bütün duygu ve düĢüncelerimi dile getirebilseydim, size Ģunları söylemek isterdim:
Deneme ile öğrenirim. Bana oyunda, arkadaĢlıkta ve uğraĢılarımda özgürlük tanıyın.
Beni her yerde, her iĢimde, koruyup kollamaya çalıĢmayın. DavranıĢlarımın sonuçlarını
kendim görürsem daha iyi öğrenirim. Kendi iĢimi kendim görmeye alıĢtırın. Büyüdüğümü
baĢka nasıl anlarım?
Büyümeyi çok istiyorsam da ara sıra yaĢımdan küçük davranmaktan kendimi
alamıyorum. Bunu önemsemeyin. Ama siz beni Ģımartmayın. Hep çocuk kalmak isterim
sonra. Her istediğimi elde edemeyeceğimi biliyorum. Ancak siz verdikçe almadan
edemiyorum. Bana yerli yersiz söz de vermeyin. Sözünüzü tutmayınca sizlere güvenim
azalıyor.
Bana kesin ve kararlı davranmaktan çekinmeyin. Yoldan saptığımı görünce beni
sınırlayın. Koyduğunuz kurallar ve yasakların hepsini beğendiğimi söyleyemem. Ancak hiç
kısıtlanmayınca ne yapacağımı ĢaĢırıyorum. Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor
hem de bundan yararlanmadan edemiyorum.
Beni dinleyin. Öğrenmeye en yakın olduğum anlar, soru sorduğum anlardır.
Açıklamalarınız kısa ve açık olsun.
Öğütlerinizden çok davranıĢlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Beni eğitirken ara
sıra yanlıĢlar yapabilirsiniz. Bunları çabuk unuturum. Ancak birbirinize saygınızın ve
sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder.
Çok konuĢup çok bağırmayın. Yüksek sesle söylenenleri pek duymam. YumuĢak ve
kesin sözler bende daha iyi izler bırakır. “Ben senin yaĢında iken...” diye baĢlayan sözleri
hep kulak ardına atarım.
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Küçük yanılgılarımı büyük suçmuĢ gibi baĢıma kakmayın. Beni korkutup
sinirlendirerek, suçluluk duygusu aĢılayarak usandırmaya çalıĢmayın. YanlıĢ davranıĢım
üzerinde durup düzeltin. Ceza vermeden önce beni dinleyin. Suçumu aĢmadığı sürece
cezama katlanabilirim.
Beni yeteneklerimin üstünde iĢlere zorlamayın. Ama baĢarabileceğim iĢleri yapmamı
bekleyin. BaĢarmam için beni destekleyin. Hiç değilse çabamı övün. Bana güvendiğinizi
belli edin. Beni baĢkalarıyla karĢılaĢtırmayın; umutsuzluğa kapılırım. Benden yaĢımın
üstünde olgunluk beklemeyin. Bütün kuralları birden öğretmeye kalkmayın. Bana süre
tanıyın. Yüzde yüz dürüst davranmadığımı görünce ürkmeyin.
Beni köĢeye sıkıĢtırmayın, yalana sığınmak zorunda kalırım. Sizi çok bunalttığım
sırada bile soğukkanlılığınızı yitirmeyin. Kızgınlığınızı haklı görebilirim, ama beni
aĢağılamayın. Hele baĢkalarının yanında onurumu kırmayın. Unutmayın ki ben sizi
yabancıların yanında güç durumlara düĢürebilirim.
Bana haksızlık ettiğinizi anlayınca açıklamaktan çekinmeyin. Özür dileyiĢiniz size
olan sevgimi azaltmaz; tersine, beni size daha çok yakınlaĢtırır.
Aslında ben sizleri olduğunuzdan daha iyi görüyorum. Bana kendinizi yanılmaz ve
eriĢilmez göstermeye çabalamayın. Yanıldığınızı görünce üzüntüm büyük olur.
Biliyorum ara sıra sizi üzüyor, belki de düĢ kırıklığına uğratıyorum. Bana
verdiklerinizin yanında benden istediklerinizin çok olmadığını da biliyorum. Yukarıda
sıraladığım istekler size çok geldiyse birçoğundan vazgeçebilirim; yeter ki beni ben olarak
seveceğinize olan inancım sarılmasın.
Benden “örnek çocuk” olmamı beklemezseniz, ben de sizden kusursuz anne-baba
olmanızı beklemem. Sevecen ve anlayıĢlı olmanız bana yeter.
Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi. Ama seçme hakkım olsaydı, sizden
baĢka kimsenin çocuğu olmak istemezdim!
Sevgiler
Çocuğunuz
"Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu'nun kitabından alınmıĢtır."
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Ruh sağlığı iyi olan ve kötü olan bireylerin özelliklerini bir kez daha okuyup
hatırladıktan sonra karĢılaĢtırmalı bir hikâye oluĢturunuz. Bu hikâyede iki arkadaĢ, iki kardeĢ
olabilir. Daha sonra yazdığınız bu hikâyeyi arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
ĠĢlem Basamakları
Çocuk ruh sağlığı konusunu araĢtırınız.
Ruh sağlığı yerinde olan bireyin
özelliklerini inceleyiniz.
Çevrenizde gördüğünüz çocukları, ruh
sağlığı açısından gözlemleyiniz.
AraĢtırmalarınızın ve gözlemlerinizin
sonucunda, öğrendiğiniz bilgiler
doğrultusunda basit bir hikâye oluĢturunuz.
Hikâyenizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

Öneriler
AraĢtırmanızda modülün arkasındaki
kaynaklardan ve internetten
yararlanabilirsiniz.
Notlarınızı dikkatlice okuyunuz.
Gözlemlerinizi çocuklara fark ettirmeden
yapmaya özen gösteriniz.
Hikâye oluĢtururken öğretmeninizden yardım
alınız. Farklı hikâye kitapları da
okuyabilirsiniz.
PaylaĢımlarınızda akıcı bir Türkçe kulanınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Çocuk ruh sağlığı konusunu araĢtırdınız mı?

Evet

Hayır

2. Ruh sağlığı yerinde olan bireyin özelliklerini incelediniz mi?
3. Çevrenizde gördüğünüz çocukları, ruh sağlığı açısından incelediniz
mi?
4. AraĢtırmalarınızın ve gözlemlerinizin sonucunda öğrendiğiniz bilgiler
doğrultusunda basit bir hikâye oluĢturdunuz mu?
5. Hikâyenizi arkadaĢlarınızla paylaĢtınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise "Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Çocuklara söz hakkı tanınmalıdır.

2.

( ) Ruh sağlığı iyi olan bir insanın kendisiyle uyumlu olması yeterlidir.

3.

( ) Çocuklar, yetiĢkinlerin küçük bir örneği değildir.

4.

( ) Ruh sağlığı iyi olan bir insanın gelecekle ilgili olumlu beklentileri vardır.

5.

( ) Çocuk, kiĢiliğinin temelini oluĢturan ilk ruhsal yapıyı 0–6 yaĢlarında
oluĢturmaktadır.

6.

( ) Çocuk dünyaya geldiğinde çocukla anne arasındaki iliĢkinin çocuğun geliĢiminde
rolü büyüktür.

7.

( ) Çocukta ruh sağlığının değerlendirilmesi, geliĢim dönemlerinde beliren ruhsal
niteliklerin ayrıntıları ile bilinmesine bağlıdır.

8.

( ) KiĢinin kendi kendisiyle uyumlu olması her Ģeyden önce gereksiz ve uzun süren
kaygılardan, kuruntu ve kuĢkulardan uzak olmasına bağlıdır.

9.

( ) Ruh sağlığı yerinde olan bir kiĢi, içinde yaĢadığı yakın ve uzak çevrede iliĢkiler
kurup bu iliĢkileri devam ettirebilmelidir.

10.

( ) Sevgi ve saygı olmasa da insanlarla iĢ birliği yapmak, ruh sağlığının iyi olması
için yeterlidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

12

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında bireylerin kiĢiliğini tanıyabileceksiniz.

ARAġTIRMA


KiĢiliği, kiĢilikle ilgili temel kavramları ve kiĢiliği etkileyen faktörleri
araĢtırınız.



KiĢilik, kiĢilikle ilgili temel kavramlar ve kiĢiliği etkileyen etmenler konusunda
çevrenizdeki çocukları gözlemleyiniz. AraĢtırmalarınızı ve gözlemlerinizi rapor
hâline getirip arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. KĠġĠLĠK
2.1. KiĢilikle Ġlgili Temel Kavramlar
KiĢilik ile ilgili temel kavramlar, kiĢiliğimizin geliĢiminde ve yaĢantımızda önemli yer
tutar.

2.1.1. KiĢilik
Ġnsanın baĢarılı ve mutlu olma yolundaki giriĢimleri söz konusu olunca akla ilk gelen
kavram “kiĢilik” tir. KiĢilik, “bir insanı baĢkalarından ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal
özelliklerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır.
KiĢiliğin yapısı ve geliĢim koĢulları bilinmedikçe insan ne kendisini ne baĢkalarını
tanıyabilir ne de hızla değiĢen ve geliĢen ekonomik, toplumsal, kültürel sorunlara tutarlı
çözümler bulabilir. Bireyin sorunlarının çözümü, ancak kendisinin ve baĢkalarının ne
olduğunu, ne olmadığını bildiği oranda kolaylaĢır.
KiĢilik, bireyi temsil eder. Yani insan olarak bedensel özelliklerimizi, yeteneklerimizi,
kusurlarımızı, ilgilerimizi, duygularımızı, coĢkularımızı, düĢüncelerimizi, tavır ve
davranıĢlarımızı anlatan bir kavramdır.
Bu görüĢler doğrultusunda bir tanım yapacak olursak
KiĢilik; bir insanı özel ve nesnel yanları ile diğer insanlardan ayıran duygu, düĢünce,
değer yargıları ile birlikte tutum ve davranıĢların tümüdür.
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KiĢilik ile ilgili olarak ortaya konulan en önemli kuramlardan biri Sigmund Freud
tarafından öne sürülen yapısal kuramdır. Yapısal kurama göre kiĢilik biyolojik temelli 3 ana
bölümün birbirini etkilemesinden oluĢan olgudur: id, ego, süperego

Resim 2.1: Freud

Ġd: Üç sistemden en ilkeli olarak bilinen id, haz ilkesine göre çalıĢır. Cinsellik ve
saldırganlık enerjilerini içerir. Ham tabiattır, içgüdüler, istek ve ihtirasları içerir, burada haz
prensibi hâkimdir.
Ego (ben): Ġdin yöneticisi, koruyucusu, savunucusu gibidir. Burada gerçeklik
prensibine göre çalıĢır ve id ile süperego arasında bir arabuluculuk görevi üstlenir. Freud’a
göre sağlıklı bir ruh yapısı için egonun görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Ego, idin
aĢırı istekleri ve süperegonun aĢırı yasakları karĢısında bir uzlaĢtırıcıdır. Bu üç mekanizma
dengede olmalıdır. Denge bozulduğu an ruh sağlığı da bozulur. Ġç ve dıĢ hayatın
uzlaĢtırıcısıdır.
Süperego (üst ben): Vicdan da denilebilir. Toplumun “Ayıptır, yasaktır, günahtır.”
gibi birtakım değerler sistemiyle geliĢir. Bireyin davranıĢlarını kontrol eden bir sansür
gibidir. Süperego kuralların içselleĢtirilmesini temsil eder ve haz ilkesi ile çalıĢan idin tersine
baskıcı bir güç içerir.
Bireyin ruh sağlığı egonun id ile superego arasında dengeyi kurması ve uzlaĢtırması
ile sağlanmaktadır. Freud’a göre sağlıklı bir ruh yapısı için egonun iĢlevlerini tam olarak
yerine getirmesi gerekmektedir. Gerçeklik ilkesine dayalı olarak çalıĢmayan id ve
süperegonun sürekli baskın gelmesi durumunda bireyin ruh sağlığında bozulmalar oluĢur.
Egonun temel iĢlevi uyum sağlamaktır ve bunu baĢarabilmek ve yeni durumlarla baĢa
çıkabilmek için savunma mekanizmaları adı verilen bilinçdıĢı mekanizmalar kullanır.

Resim 2.2: KardeĢler arasında hem fiziksel hem de duygusal farklılıklar
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2.1.2. Karakter
Karakter ilk yaĢlarından itibaren aile, okul ve diğer sosyal çevre içinde geçirilen
sosyal yaĢantılar sonucu geliĢmeye ve biçimlenmeye baĢlar. Çocukluk döneminde bireyin
içinde bulunduğu olumsuz çevre koĢulları, geçirilen olumsuz yaĢantılar, ruhsal çatıĢmalar
ruhsal yapının bozulmasına neden olarak olumsuz kiĢilik yapılarını ortaya çıkarır. Bu kiĢiler
tüm yaĢamları boyunca kendi iç dünyaları ve çevresiyle çatıĢma içinde olduklarından kiĢinin
ahlaki yönünü betimleyen karakter; kiĢiye özgü davranıĢların bütünü olup insanın bedensel,
duygusal ve zihinsel etkinliğine çevrenin verdiği değerdir. Bireyin karakteri, kiĢisel
özellikleri ve içinde yaĢadığı değer yargılarından oluĢur. Yani karakter, içinde yaĢanılan
çevrenin toplumsal değerlerini ve ahlak kurallarını içerir. Bu kuralları yerine getiren kiĢi
karakterli olarak değerlendirilir. Ġyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlıĢ, olumlu-olumsuz
kavramlar göreceli kavramlardır ve toplumdan topluma, gruptan gruba ve kültürden kültüre
değiĢebilir.
Toplumun değer yargılarına ve ahlak kurallarına ters düĢen davranıĢlarda bulunurlar.
Ġyi bir sosyal çevrede olumlu yaĢantılar kazanarak yetiĢen bir bireyin ise düĢünce ve
duygular ile davranıĢları arasında bir uyum vardır. Dengeli olması onun dayanma gücü ve
esnekliğini arttırır ve zor dönemlerden en az yara alarak çıkar.

2.1.3. Mizaç
Mizaç, insanın duygusal hayal ve davranıĢsal özelliklerinin tümüdür. Bazı davranıĢ
bilimcileri mizacı; duyguların çabuk uyanıp uyanmaması, sürekli olup olmaması, derin
duyulup duyulmaması olarak açıklamaktadır. Bu açıklamalar paralelinde mizacı, duygusal
denge durumunun özellikleri olarak tanımlayabiliriz.
Ġç salgı bezlerinin salgıladığı hormonlar, mizacı büyük ölçüde etkilemektedir.
Hormonların ruhsal çöküntü, huysuzluk, çabuk duygulanma, sevinç, üzüntü gibi durumlarda
rol aldığı bilimsel olarak saptanmıĢtır. Mizaç, kiĢiliğin duygusal, devinimsel yönünü;
karakter ise toplumsal yönünü oluĢturur.

Resim 2.3: Aynı yaĢta olmalarına rağmen, farklı mizaç özelliklerine sahip çocuklar
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2.1.4. Ġhtiyaç
Ġnsanın geliĢimi ve çevresiyle uyumlu bir iliĢki kurabilmesi için gereken önemli
koĢulların eksikliğinin duyulmasına ihtiyaç denir.
Örneğin açlık hâlinde mide kaslarının kuvvetli bir Ģekilde gerilip büzülmesi salya
salgılarının çoğalması vb. durumlarda ihtiyacın giderilmesi gerekir. Birey bunu sağlayacak
davranıĢlarda bulunmak zorunluluğu duyar.
ĠĢte eksikliğin duyulmasına “ihtiyaç”, bu eksikliği gidermek için organizmada beliren
güce “dürtü”, organizmanın ihtiyacı gidermek için belli bir yönde etkinlik göstermesi
eğilimine de “güdü” adı verilir. DavranıĢı oluĢturan bu süreç;
Ġhtiyaç→ dürtü→ güdü→ davranıĢ Ģeklinde gösterilebilir.
Örneğin, acıkan bir insanın yiyeceklere, susayan birinin ise suya yönelmesi ihtiyacı
gidermek için gösterilen davranıĢlardır.

Resim 2.4: Beslenme ihtiyacı

Ġhtiyaçlar iki gruba ayrılır:



Fizyolojik ihtiyaçlar
Toplumsal (sosyal) ihtiyaçlar

2.1.4.1. Fizyolojik Ġhtiyaçlar
YaĢama, var olma ihtiyacına hizmet eder. Bunlar özellikle beden dokusunun canlı
kalması için gereken ihtiyaçlardan meydana gelir. Fizyolojik ihtiyaçlar evrenseldir. Yani
dünyanın her yerinde tüm insanların hayatının devamı için zorunlu olan ihtiyaçlardır. Açlık,
susuzluk, oksijen eksikliği, atık maddelerin dıĢarı atılması, dinlenme, uyuma, beden ısısını
dengede tutmadır. Organizmanın canlı kalabilmesi için bu ihtiyaçların karĢılanması Ģarttır.
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2.1.4.2. Toplumsal (Sosyal) Ġhtiyaçlar
YaĢantılar sonucunda meydana gelir ve ileriki yaĢlarda davranıĢları daha çok etkiler.
Toplumdan topluma değiĢim gösterir. Ġçinde yaĢanılan toplumun içinde de değiĢim gösterir.
Ġnsan davranıĢlarının nedenlerini anlamak için bireylerin ihtiyaçlarını anlamak gerekir. Bir
eksiklik, bir ihtiyaç duyulduğunda organizmada sıkıntı hali oluĢur ve gerginlik hissedilir.
Bireyin ihtiyacına yönelik olarak tepkiler oluĢur. Örneğin, fizyolojik açıdan eğer birey yeteri
kadar oksijen alamıyorsa solunum zorluğu yaĢar. Psikolojik açıdan ihtiyaçların eksikliği
durumuna örnek olarak arkadaĢları tarafından kabul edilme ihtiyacı olan öğrenci reddedilme
davranıĢı ile karĢı karĢıya kalırsa ve bu durum uzun ve tekrarlı bir süreç içerirse uyumsuz
davranıĢlar gösterebilir. Özetle bireylerin ihtiyaçlarının sağlanması, onların fizyolojik ve
toplumsal açıdan en üst düzeyde uyumları için gereklidir.
Bireylerin ihtiyaçları üzerine ortaya atılan kuramlardan en kabul görenlerden birisi
Hümanistik psikolojinin önde gelen isimlerinden Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarĢisi”dir.


Bağlılık ihtiyacı: Bu birine ya da bir gruba bağlanma, grubun bir parçası
olduğunu hissetme ihtiyacıdır. Bu güdünün, açlık ihtiyacının anne tarafından
doyurulması sonucunda geliĢmiĢ olduğu öne sürülmektedir.

Resim 2.5: BaĢkaları tarafından kabul edilmek önemli bir ihtiyaç



Güvenlik içinde olma ihtiyacı: Sosyal güvenlik baĢkaları tarafından sevilmek,
beğenilmek arzusu olarak kendini gösterir. Sevilme isteği en kuvvetli
ihtiyaçlardan biridir. Özellikle küçük çocukların davranıĢlarında bu ihtiyacın
belirtileri daha açık görülür.



Saygınlık ( itibar) kazanma ihtiyacı: Herkes toplumda değerli bir yer sahibi,
baĢarılı ve üstün kiĢi olmak ister. Bu ihtiyacını çeĢitli yollardan karĢılamak ister.
Eksiklik kaygısı, küçük düĢme duygusu insanı rahatsız eder. Mutsuz kılar.
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Resim 2.6: Bireyin, bulunduğu toplulukta saygı görmesi




Cinsellik: Cinsellik biyolojik bakımından cinsin devamını sağlayan bir ilgi,
sosyal bakımından da bir kiĢiyi diğer bir kiĢiye yönelten bir eğilimdir. Bu
eğilim hayvan ya da insan bütün canlılarda bulunur.
Özgürlük ve özerklik ihtiyacı: Ġnsanlar küçük yaĢlardan itibaren
davranıĢlarının engellenmesinden hoĢlanmazlar.

Çocuklar baĢkaları tarafından hazırlanan kurallara uymak istemezler. Gençler de
kuralların kendileri tarafından yapılmasını isterler. DavranıĢlarının sınırlandırılmasından,
hareketlerinin kısıtlanmasından hoĢlanmazlar.


Hazza varma: Etrafına zarar veren durumlardan kaçma, organizma için faydalı
Ģeylere yaklaĢma eğilimi olur. Sıkıntılı insanlardan ve iĢlerden kaçmak, karĢı
cinse yakınlık duymak, eğlencelerden hoĢlanmak vb.

Resim 2.7: Mutlu çocuk
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Saldırganlık ihtiyacı: Zararlı varlıklardan kendini koruma ihtiyacının bir
belirtisi olarak ya da baĢarı ve üstünlük ihtiyacının doyurulması sonucunda
meydana gelen bir eksiklik duygusundan ileri gelebileceği düĢünülmektedir.

Etkinlik: ÇıkıĢ Bileti Oyunu
Öğretmen konunun sonunda her öğrenciye üç renk yapıĢtırmalı kâğıt dağıtır. Bu
kâğıtlardan kırmızı olanına duygularını, yeĢil olanına düĢüncelerini ve sarı olanına
önerilerini yazmalarını ister. Sonra tüm bu kâğıtları toplayarak geri bildirim olarak kullanır.

2.2. KiĢiliği Etkileyen Etmenler
Her insanın baĢkalarına benzeyen özellikleri yanında kendine özgü nitelikleri de
vardır. Hiçbir insan tıpatıp bir baĢkasına benzemez. Tıpkı baĢkası gibi de davranamaz.
Bebek doğduğu anda belirli bir kiĢiliğe sahip değildir. Doğduktan sonra
yaĢantılarından yararlanarak aĢama aĢama kendine özgü uyum biçimlerini benimsemeye
baĢlar. YaĢamın ilk yıllarında kazanılan bu kiĢiye özgü nitelikler, yaĢam boyu kalıcı özelliğe
sahiptir. Ancak zaman zaman toplumsal değiĢimler, hastalıklar, kazalar, doğal afetler gibi
durumlarda bazı kiĢilik özelliklerinde önemli değiĢmeler meydana gelebilir. Ġlk yıllarda çok
çabuk değiĢebilen kiĢilik özellikleri, yetiĢkinlik çağında daha yavaĢ değiĢmeye baĢlar. Orta
yaĢ ve yaĢlılıkta ise bu bedensel, zihinsel, duygusal, cinsel ve sosyal tüm geliĢmelerin ortak
bir ürünüdür. KiĢilik, biyolojik ve sosyal iki etmen sonucunda oluĢmaktadır.

Resim 2.8: Kalıtımın ve çevrenin etkisi

2.2.1. Biyolojik Etmenler
2.2.1.1. Kalıtım
Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir. Fiziksel özellikler, saç
rengi, boy, kilo, zekâ, zihin yetenekleri, karakter, huy, mizaç, bazı davranıĢ ve alıĢkanlıkların
da genlerle geçtiği tespit edilmiĢtir.
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Resim 2.9: Kalıtımın ruh sağlığına etkisi

Genler yoluyla bebeğin beden yapısı, organları ve tüm vücut sistemlerinin bir bütün
olarak çalıĢmasının yanı sıra bir ırka ve bireye iliĢkin tüm özelliklerinin de soydan soya
geçmesi sağlanır. Bireyin doğumdan sonra sahip olacağı özelliklerin tümü genler yoluyla
belirlenir.
Aynı çevrede bulundukları hâlde çocukların birbirlerinden ayrı özelliklere sahip
olmaları, farklı davranmaları ve geliĢmeleri kalıtım etkisini göstermektedir.
Beden hücrelerinin geliĢmesiyle meydana gelen özelliklere “genotipi” denilmektedir.
Ġnsanın yüz çizgileri, beden biçimi, saç ve göz rengi, çeĢitli yetenekleri gibi görülebilen ve
ölçülebilen özelliklerine de “fenotipi” denir.
Etkinlik:
Öğretmen anlattığı konunun sonunda daha önceden hazırladığı yumuĢak bir topu
öğrencilerinden birine atar ve bugün anlatılan konuyla ilgili aklında kalan bir cümleyi
söylemesini ister. Daha sonra da o öğrenci baĢka bir arkadaĢına topu atarak onun da bir
cümle söylemesini bekler. O da bir baĢkasına atar ve tüm öğrenciler konuyla ilgili bir cümle
söyleyerek etkinliği tamamlar. Aklına hiçbir Ģey gelmeyen öğrenci baĢka bir arkadaĢına topu
atar. Söylemek istediği zaman etkinliğe katılır.
Ġç Salgı Bezleri ve ĠĢlevleri
ĠĢlevlerinin tümü kesin olarak saptanmamıĢ olmakla birlikte iç salgı bezlerinin, kiĢiliği
önemli ölçüde etkilediği kabul edilmektedir. Ġç salgı bezleri hormon adını verdiğimiz
salgılarını doğrudan doğruya kana boĢaltır ve bu salgılar kan yoluyla vücudun her yerine
ulaĢır. Bu bezlerin yeterli çalıĢmadığı veya gerektiğinden fazla çalıĢtığı durumlarda bedenin
tüm dengesi bozulmakta, beden yapısında, zekâda, mizaçta ve kiĢiliğin öbür yanlarında
önemli değiĢiklikler olmaktadır. Bunların sonucu olarak da toplumsal ve ruhsal
tepkilerimizde anormallikler görülmektedir.
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Resim 2.10: Ġç salgı bezlerinin vücut üzerindeki yerleri

Ġç salgı bezleri birbirlerine bağlı olarak çalıĢır. Bu nedenle bir bezin iĢlevinin
bozulması öbür bezlerin de iĢlevlerinin bozulmasına yol açar. Her bezin iĢlevinin kesin
olarak saptanmamasının önemli bir nedeni de bu iĢlevlerin birbirine bağlı oluĢudur. Bu
konuda karĢılaĢılan bir baĢka güçlük de bazı bezlerin birden fazla etkiye sahip hormon
salgılamasıdır.


Hipofiz Salgı Bezi

Resim 2.11: Hipofiz bezi
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Beynin tabanında oluĢan fasulye büyüklüğünde, bir gram ağırlığında iki parçadan
oluĢan bir bezdir. Salgıladığı hormonla hemen hemen vücudun bütün organlarının büyümesi
ve geliĢmesinde, diğer salgı bezlerinin geliĢip görevlerini yerine getirmesinde etkin rol
oynar. Çocukluk çağlarında bu bezin az çalıĢması cüceliğe, çok çalıĢması devliğe neden
olmaktadır. Kadınlarda gebeliğin oluĢumunu ve devamını sağlayan, doğumdan sonra süt
salgılamasında rol oynayan bu bezin hormonlarıdır. Cinsel iĢlevlerin normal olarak yerine
getirilmesinde de rolü bulunan bu bezin üst kısmının aĢırı çalıĢması, aĢırı erkeklik özelliğine
sahip kiĢilik yapısının geliĢmesine neden olur. Ġnsanın yaĢamının normal sürmesi için hipofiz
bezinin dengeli çalıĢması gerekir.


Tiroid Salgı Bezi

Boğazın ön kısmında gırtlağın iki yanında bulunan at nalı biçiminde birbirine bağlı iki
parçadan oluĢmuĢ bir bezdir. Doğumdan önce geliĢmeye baĢlar ve ergenlikte tam hacmine
ulaĢır. Salgısına trioksin adı verilir. Bu hormon kemik ve kasların geliĢiminde sinir
sisteminin çalıĢmasında, kan dolaĢımında, derinin sağlığının korunmasında, beslenme düzeni
üzerinde, zihinsel etkinlik ve huylar üzerinde etkilidir.
Bu bezin yetersiz çalıĢması zihinsel yetersizlik, kas zayıflaması, derinin buruĢması,
lekelerin oluĢması, boyun ve omuzlarda yağ bezlerinin oluĢmasıyla ortaya çıkan bedensel
geriliğe neden olur. Bedensel gerilik olarak nitelendirilen bu hastalığa kretenizm adı verilir.
Bezin fazla çalıĢması ise nabız artıĢına, çarpıntılara, aĢırı heyecana ve çabuk
sinirlenmeye yol açar.
Tiroid bezi fazla çalıĢan çocuklar, aĢırı duyarlı ve korkak olur. Yeterli uyumadıkları
için zayıf düĢerler. Tiroid bezinin salgısının yetersizliği ile fazlalığının değiĢik ölçülerde
birleĢmesi sonucu kararsız, dengesiz kiĢilik tipleri ortaya çıkar. Bu bez hipofiz ve cinsel salgı
bezlerinin hormonlarıyla birlikte cinsel organların geliĢmesini de etkiler. Düzensiz çalıĢması
erken yaĢlarda tespit edildiğinde tedavisi mümkündür.

Resim 2.12: Guatr hastalığı
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Paratriod Salgı Bezi

Triod bezine bitiĢik dört küçük parçadan oluĢur. GeliĢimi ergenlikle tamamlanır.
Salgıladığı hormonlar vücudumuzun kalsiyum ve fosfor düzeyini ayarlar. Kemik geliĢimini,
sinir sistemi ile kaslar arasındaki koordinasyonu, kalp vuruĢunu ve kanın pıhtılaĢmasını
düzenler.


Cinsel Salgı Bezleri

Ergenlik çağına doğru çalıĢmaya baĢlayan bu bezler, cinsel yaĢamın düzenli olmasını
sağlar. Bu bezlerin yetersiz çalıĢması anormal cinsel davranıĢların ortaya çıkmasına neden
olur.


Böbrek Üstü Salgı Bezleri

Böbreklerin üzerinde bulunur. Salgılarına adrenalin adı verilir. Doğum öncesinde
geliĢmeye baĢlar. Doğumdan sonra ilk birkaç yıl içinde geliĢimlerini tamamlar.

Resim 2.13: Böbrek üstü bezleri

Çıkardıkları hormonlar büyümeyi, kan dolaĢımını ve kan basıncını düzenler. Duygusal
yaĢam üzerinde önemli etkileri vardır. Kızgınlık, korku ve kaygı gibi duygular adrenalinin
fazla çalıĢmasına neden olur. Bu bezlerin aĢırı çalıĢması kan damarlarının daralmasına,
göğüs kaslarının gevĢemesine, yüzde sivilcelerin artmasına neden olmaktadır.
Yetersiz çalıĢmasında ise, tansiyonda düĢme, ruhsal çöküntü, çabuk yorulma,
sinirlenme ve kaygının artması gibi durumlar ortaya çıkar.


Epifiz Salgı Bezi

Beynin tabanında, hipofiz bezinin yanında bulunur. Beslenme düzeyini ve geliĢimini
etkiler.
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Timüs Salgı Bezi

Soluk borusunun önünde bulunur. Diğer bezlerin tersine çocukluk çağının sonunda
küçülerek yağ parçası hâline gelir. Hormonları kalsiyumun kemiklerde depolanmasını,
kemiklerin geliĢmesini ve sertleĢmesini sağlar. Yetersiz çalıĢması, kemik geliĢiminin geri
kalmasına, aĢırı hormon salgılaması da güdülerin denetlenememesine, cinsel sapmalara ve
suça yönelmelerin artmasına neden olur.


Pankreas Salgı Bezi

Midenin solunda yer alır. Salgıladığı iki salgıdan birini mideye, diğerini kana akıtır.
Ġnsülin adı verilen ikinci salgı kandaki Ģeker düzeyini ayarlar. ġeker düzeyinin
dengelenmemesi sağlığın bozulmasına neden olur.

2.2.2. Çevre
Bireyin doğduğu ve yaĢamını sürdürdüğü, bireyi etkileyen canlı cansız varlıklarla,
bütün güç ve uyarıcılar toplamına çevre denir. KiĢilik, kalıtımın yanı sıra doğal ve ekonomik
etmenlerin oluĢturduğu fiziksel, toplumsal ve kültürel çevreden de etkilenerek
Ģekillenmektedir. Ruh sağlığımız, beden sağlığımız ve kiĢiliğimizin oluĢmasında, beslenme,
barınma ve maddi olanakların önemli bir yeri vardır.
Çevreyi, birbirine bağlılıklarını ve karĢılıklı etkileĢimlerini gözden uzak tutmamak
koĢuluyla fiziksel, toplumsal ve kültürel çevre olarak üç bölüme ayırabiliriz.
Fiziksel çevre iklim, doğal bitki örtüsü, yeryüzü biçimleri gibi Ģeylerin oluĢturduğu
çevredir. Bunların kiĢiliğin oluĢumunda ve geliĢiminde oldukça önemli rolleri vardır.
Ġnsan, belirli bir kültürel yapısı bulunan toplumsal çevre içinde doğar ve büyür.
KiĢiliğin geliĢimi ve toplumsal çevre arasında sıkı bir iliĢki vardır. Çocuk kiĢiliğini, doğuĢtan
getirdiği bedensel, zihinsel ve gizli yeteneklerini, toplumsal ve kültürel çevrede iĢleyerek
geliĢtirir.

Resim 2.14: Çocuğun içinde yaĢadığı çevre ve etkisi
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Çevrenin en küçük birimi olan aile, çocuk ruh sağlığında önemli rol oynar. Çocuğun
gelecekteki toplumsal iliĢkilerini önemli ölçüde etkileyen bir baĢka çevre de çocuğun
arkadaĢ çevresidir. 2–6 yaĢ döneminde akran grubu ile baĢarılı iliĢkiler geliĢtirebilen çocuk,
ileriki yaĢlarında ve toplumsal iliĢkilerinde baĢarılı olur. Çocuğun üyesi bulunduğu akran
grubunun ölçüleri ve benimsedikleri değerler ile çocuğun ailesi arasında uyum olması, kiĢilik
geliĢimini olumlu yönde etkiler.
Her insan için vazgeçilmez bir uğraĢı olan oyunun ve oyun arkadaĢlığının, çocuğu
yarına hazırlama, kiĢiliğin geliĢimine katkıda bulunma gibi önemli bir iĢlevi vardır.
Ġnsan yaĢamında aileden sonra gelen en önemli toplumsal ve kültürel çevre okul
çevresidir. Okul amaçlı, planlı, programlı bir yol izleyerek çocuğa çağdaĢ toplum
beklentilerine etkin bir biçimde uyum sağlayabilecek bir kiĢilik kazandırmakla görevli
toplumsal kurumdur.
Okul, ailenin kazandırdığı temel doğrultusunda kiĢiliğin olumlu yönlerinin güçlenip
olumsuz, istenmeyen yönlerinin zayıflatılmasını sağlayabilir. Okul, payına düĢen bu görevi
yerine getirebilmek için çocuğun aile çevresini tanımak zorundadır. Okul, çocuğu o güne
kadar yaĢadığı aile çevresi dıĢında yeni bir varlık hâline gelmeye zorlar. Bunun dengeli
olarak gerçekleĢebilmesi, eski çevre ile yeni çevre arasında bir benzerlik, uygunluk
bulunmasına bağlıdır. Çocuk içine girdiği yeni ortamda kendine yakın bireyler bulursa, bu
yeni ortama uyum sağlamada güçlük çekmez.
Etkinlik: Bulmaca
AĢağıdaki soruların yanıtlarını bulunuz. Daha sonra bulmaca içindeki harfler dizisinde
soruların yanıtlarını arayınız. Bütün cevapları bulduktan sonra size verilmiĢ olan Ģifre
sözcüğü bulunuz.












Bir insanın doğuĢtan getirdiği ve sonradan kazandığı niteliklerdir.
Ġçgüdüler, iĢtahlar istek ve ihtiyaçları içerir.
Ġnsanın duygusal, hayal ve davranıĢsal özelliklerinin tümüdür.
Bireyin davranıĢlarını kontrol edendir.
Ġç ve dıĢ hayatın düzenleyicisidir.
YaĢama, var olmaya hizmet eder.
Kulüp arkadaĢ grubu kurulmasında etkilidir.
KiĢiye özgü davranıĢların bütünüdür.
BaĢarılı ve üstün kiĢi olmaktır.
YaĢantılar sonucunda meydana gelir.
Ġnsanın geliĢimi için gerekli koĢulların eksikliğidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
KiĢilik, kiĢilikle ilgili temel kavramlar ve kiĢiliği etkileyen etmenler konusunu
araĢtırarak bu konuda çevrenizdeki çocukları ve yetiĢkinleri gözlemleyiniz. AraĢtırmalarınızı
ve gözlemlerinizi rapor hâline getirip edindiğiniz deneyimleri elektronik ortamda sunu
oluĢturacak Ģekilde hazırlayınız ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 KiĢilik, kiĢilikle ilgili temel kavramlar ve  AraĢtırmalarınızda
modülün
kiĢiliği
etkileyen
etmenler
konusunu
arkasındaki
kaynaklardan
ve
inceleyiniz.
internetten yararlanabilirsiniz.
 KiĢilik,
kiĢilikle
ilgili
temel
 KiĢilik, kiĢilikle ilgili temel kavramlar ve
kavramlar ve kiĢiliği etkileyen
kiĢiliği etkileyen etmenler konusuna yönelik
etmenler
konusuna
yönelik
çevrenizdeki
çocukları
ve
yetiĢkinleri
çevrenizdeki
çocukları
ve
gözlemleyiniz.
yetiĢkinleri, dikkatli (fark ettirmeden)
ve objektif olarak gözlemleyiniz.
 AraĢtırdığınız bilgilerinizi ve gözlemlerinizi  AraĢtırdığınız
bilgilerinizi
ve
rapor hâline getiriniz.
gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz.
 KiĢilikle ilgili temel kavramlar konusunda  KiĢilikle ilgili temel kavramlar
çevreye bilgi vermeye yönelik materyal (sunu)
konusunda çevreye bilgi vermeye
hazırlayınız. (AraĢtırdığınız bilgilerle ve
yönelik materyali tertipli, düzenli,
gözlemlerle
elektronik
ortamda
sunu
yaratıcı, estetik ve objektif olarak
oluĢturunuz.)
araĢtırınız.
 Hazırladığınız
paylaĢınız.

materyali

arkadaĢlarınızla

 Hazırladığınız sunuyu diğer arkadaĢlarınızın
hazırladıklarıyla benzerlikleri ve farklılıkları
yönünden karĢılaĢtırarak tartıĢınız.
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 Raporunuzu
hazırlarken
istekli,
dikkatli düzenli, temiz ve titiz
olunuz.
 Hazırladığınız
sunuyu
diğer
arkadaĢlarınızın
hazırladıklarıyla
benzerlikleri
ve
farklılıkları
yönünden
objektif
olarak
karĢılaĢtırınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. KiĢilik, kiĢilikle ilgili temel kavramlar ve kiĢiliği etkileyen etmenler
konusunu incelediniz mi?
2. KiĢilik, kiĢilikle ilgili temel kavramlar ve kiĢiliği etkileyen etmenler
konusuna yönelik çevrenizdeki çocukları ve yetiĢkinleri
gözlemlediniz mi?

3. AraĢtırdığınız bilgilerinizi ve gözlemlerinizi rapor hâline
getirdiniz mi?
4. KiĢilikle ilgili temel kavramlar konusunda çevreye bilgi vermeye
yönelik materyal (sunu) hazırladınız mı? (AraĢtırdığınız bilgilerle ve
gözlemlerle elektronik ortamda sunu oluĢturdunuz mu?)

5. Hazırladığınız materyali arkadaĢlarınızla paylaĢtınız mı?
6. Hazırladığınız
sunuyu
diğer
arkadaĢlarınızın
hazırladıklarıyla benzerlik ve farklılıkları yönünden
karĢılaĢtırarak tartıĢtınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Bir insanın doğuĢtan getirdiği ve sonradan kazandığı niteliklerin tümüne ne ad verilir?
A ) Kalıtım
B ) Yetenek
C ) Mizaç
D ) KiĢilik

2.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A ) Karakter kiĢiliğin bir yönüdür.
B ) Karakter kiĢiliğin öznel, mizaç ve toplumsal yönünü oluĢturur.
C ) Karakter bireyin içinde yaĢadığı çevreye göre değerlendirilir.
D ) Her bireyin farklı karakter özellikleri vardır.

3.

Freud’a göre ego’nun görevini aĢağıdakilerden hangisi açıklar?
A ) Ġdden gelen tepkileri bastırır.
B ) KiĢiliğin yürütme organıdır.
C ) KiĢiliğin törel yönüdür.
D ) DoğuĢtan var olan psikolojik gizli güçlerin tümüdür.

4.

Böbrek üstü bezlerinin salgıladığı salgıya ne ad verilir?
A ) Adrenalin
B ) Progesteron
C ) Tiamin
D ) Ġnsülin

5.

Organizmanın canlı kalabilmesini sağlayan ihtiyaç hangisidir?
A ) Fizyolojik ihtiyaçlar
B ) Toplumsal ihtiyaçlar
C ) Sosyal ihtiyaçlar
D ) Psikolojik ihtiyaçlar

6.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A ) Bireyin yaĢadığı çevre kiĢiliği etkiler.
B ) Aile, çocuk ruh sağlığında önemli rol oynar..
C ) Annenin ruh sağlığı kiĢiliği etkiler.
D ) Aileden sonra gelen en önemli toplumsal ve kültürel çevre iĢ çevresidir.

7.

Bireyin anne ve babadan aldığı genler yoluyla oluĢturmuĢ olduğu toplam genetik
yapıya ne ad verilir?
A ) Genotip
B ) Fenotip
C ) Kalıtım
D ) Çevre
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8.

AĢağıdakilerden hangisi hipofiz salgı bezinin yetersiz çalıĢması sonucu ortaya
çıkan bir durum değildir?
A)
B)
C)
D)

Cücelik ve devlik
Gebeliğin oluĢamaması
Doğumdan sonra süt salgılanamaması
Kretenizm

9.

Duygularımız üzerinde en fazla etkiye sahip olan iç salgı bezi aĢağıdakilerden
hangisidir?
A ) Paratroit salgı bezi
B ) Tiroid salgı bezi
C ) Böbrek üstü salgı bezi
D ) Timüs salgı bezi

10.

Bireyin içinde doğduğu ve yaĢamını sürdürdüğü, bireyi etkileyen canlı, cansız
varlıklarla, bütün güç ve uyarıcılar toplamına ne ad verilir?
A ) Uyarıcı
B ) Güdüler
C ) Çevre
D ) Aile

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir "Modül Değerlendirme"ye geçiniz.

MOL DEĞERLENDĠRME
.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Kalıtım yoluyla anne ve babadan çocuklara geçen özelliklerden bazıları çekiniktir.

2.

( ) Ġnsan yaĢamının normal sürmesi için hipofiz bezinin dengeli çalıĢması gerekir.

3.

( ) Cinsel salgı bezleri bebeklikte çalıĢmaya baĢlar.

4.

( ) Çevre kavramı içine insan davranıĢlarını etkileyen, genetik olmayan tüm etmenler
girer.

5.

( ) Mizaç, insanın duygusal özellikleridir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

6.

AĢağıdaki açıklamalardan hangisi böbrek üstü salgı bezleriyle ilgili değildir?
A)
Salgılarına adrenalin adı verilir.
B)
Büyümeyi, kan basıncını ve kan dolaĢımını düzenler.
C)
AĢırı çalıĢması kan damarlarının daralmasına neden olur.
D)
Az çalıĢması cüceliğe neden olur.

7.

AĢağıdakilerden hangisi kiĢiliği etkileyen fiziki çevreyle ilgilidir?
A) Salgı bezleri
B) Hastalık ve travmalar
C) YaĢanılan yer, beslenme, giyim
D) Anne-çocuk arasındaki duygusal iliĢki

8.

Diğer salgı bezlerinin geliĢip görevlerini yerine getirmesinde etkin olan salgı bezi
aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Hipofiz bezi
B)
Böbrek üstü bezi
C)
Tiroit bezi
D)
Cinsiyet salgı bezi

9.

AĢağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde olan bir kiĢide görülen özelliklerden
değildir?
A)
Gelecek ile ilgili beklentileri vardır.
B)
Ailesi ve çevresiyle uyumludur.
C)
Kendisine güven duygusu vardır.
D)
Çevresine güven duygusu geliĢmemiĢtir.

10.

KiĢiliği etkileyen etmenler hangisinde tam verilmiĢtir?
A)
Kalıtım, iç salgı bezleri, çevre
B)
Aile ve kalıtım
C)
Kalıtım ve salgı bezleri
D)
Ekonomik durum ve çevre
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
B
B
A
A
D
C
D
C
C

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
D
C
A
D
A
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