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İLETİŞİM VE ÇATIŞMA 

 

İletişim, söylemek istediklerimizin karşımızdaki kişi ya da kişilerce anlaşılması olarak 

tanımlanabilir. Günlük yaşantıda duygu, düşünce ve bilgi karşı tarafa sözlü ve sözsüz 

olmak üzere farklı şekillerde aktarılır. Ancak aktarılmaya çalışılan mesaj karşı tarafa 

her zaman istenilen şekilde ulaşmayabilir. Bu gibi durumlar da iletişim kazalarına 

sebep olarak çatışmalara yol açar. 

Çatışma yaşamın doğal bir parçasıdır. Kişilerin bazı durumlar ve konular üzerinde 

uzlaşamadığında, ihtiyaçları, dürtüleri istekleri birbirleriyle uyuşmadığında ya da kişinin 

kendi içinde istediği iki şey birbiriyle örtüşmediğinde, birini seçmek istediğinde ortaya 

çıkan durumdur. Tüm ilişkilerde anne-çocuk, çalışan-işveren ya da arkadaşlar 

arasında olabilir. Çatışma kişilerin kendilerini ifade ettiklerinin göstergesidir. 

Çocuklar duygusal, fiziksel, sosyal olarak en yoğun gelişim gösterdikleri ergenlik 

döneminde anne ve babaları ile daha sık çatışmaya girebilirler. Çatışma onlar için 

kendilerini var etme, tek olduklarını ortaya koyma, kendi fikirleri olduğunu ve bu 

fikirlerin kabul edilebilir olduğunu ortaya koyma yoludur. Otoriteyi sık sık zorlayarak 

kuralları ve sınırları test ederler ki kendi sınırlarını belirleyebilsinler. Ergenin duygusal 

gelişimine destek olmak için bu dönemde tutarlı anne baba tutumları çok önemlidir. 

Bununla birlikte anne-baba ve okulun iş birliği içerisinde hareket etmesi, kurallar ve 

sınırların paralel olması ergenin de davranışlarını bu yönde belirlemesine katkı sağlar. 

Çatışmaların sağlıklı yönetilebilmesi için gereken en önemli beceri etkin dinlemedir.  

Çocuğunuz konuşurken onu olduğu gibi kendi özellikleri ile kabul etmek, yargılamadan, 

eleştirmeden dinlemek, düşünce, tutum ve duygularının anlaşıldığını mimik ve jestlerle 

hissettirmek önemlidir. Böylece çocuk anne ve babası tarafından değer gördüğünü 

hisseder. Yaşadığı problemleri, problemler karşısında hissettiği duyguları açıkça 

anlatabilir. 
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Etkin dinleme teknikleri cesaretlendirme, soru sorma, tekrar etme ve özetleme. Ben  

dilini kullanma olarak sıralanabilir. 

Cesaretlendirme: Çocuğunuz yaşadığı bir olayı ya da duyguyu anlatırken başka neler 

oldu? Neler hissettin? Daha sonra ne oldu? gibi sorularla paylaşımına devam etmesi 

için cesaretlendirilebilir. 

Soru sorma: Böyle olduğunda sen nasıl hissettin? gibi açık uçlu sorularla yaşanan 

durum ve hissedilen duygu ile ilgili daha fazla bilgi alınabilir. 

Tekrar Etme ve Özetleme: Çocuğunuzun anlatımı sırasında sık tekrar ettiği ya da 

önemli bulunan duygu ya da düşüncenin sizin tarafınızdan yapılan kısa bir özetleme 

ile üzerinden geçilmesi çocuğa anlaşıldığını hissettirir. Çocuğunuzun anlatımı 

bittiğinde bakalım doğru anlamış mıyım? diyerek içinde bulunduğu durumu ve 

hissettiklerini anladığınız şekilde paylaşabilirsiniz 

Ben Dili Kullanımı: Ben dili kişinin duygu ve düşüncelerini, durumun o kişi üzerindeki 

etkisini içerir ve karşı tarafı eleştirmeden, suçlamadan ifade eder. Anne ve babanın 

çocuğuyla iletişim kurarken hissettiği duygu ve düşünceleri kendini merkez alarak ifade 

etmesi önemlidir. 

“Ödevini yapmamışsın, ne kadar sorumsuzsun.” demek yerine “Ödevini 

yapmadığında, seninle olan konuşmalarınızı dikkate almadığını düşünüyorum ve bu 

beni üzüyor. 

“Seninle konuşurken beni dinlemiyorsun saygısızsın” demek yerine “Bir şey söylemeye 

başlayıp sonunu getiremediğimde rahatsız oluyorum demek ergenin iletişime sınır 

koymasını engellemiş olur. 

Bununla birlikte ben dilini kullanabilmek için kendi duygularımızın farkında olmak 

önemlidir. Özellikle öfke, kaygı gibi rahatsız edici duyguları hissederken ben dilini 

kullanmak mümkün olmayabilir. Duygu yoğunluğunun geçmesini beklemek ben dili 

kullanımı için önemlidir. 
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Yapıcı iletişim yöntemlerini kullanan anne babalar çocuklara rol model olurlar. Ergenler 

de çocuklar gibi rol modellerinden etkilenirler. Anne ve babalarının hem kendileriyle 

hem de birbirleriyle olan çatışmaları nasıl çözdüklerini gözlemleyen çocuklar bu 

yöntemleri daha çabuk içselleştirebileceklerdir. 
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