
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Büyüme ve gel�şme arasındak� farklılar hakkıdan s�zlere b�lg� vermden önce büyüme gel�şmen�n

tanımını yapacağız. Büyüme ve gel�şme tanımını gerçekleşt�r�rken b�yoloj�k olarak tanımlayacağız.

Büyüme, b�rey�n f�z�ksel yapısında zamanla orantılı olarak gerçekleşen n�cel�k boyutundak�

değ�ş�kl�kler olarak tanımlanab�l�r. Doğum önces� dönemde hücre çoğalması ve doğum sonrasında

da aylara veya yıllara göre f�z�k yapıda meydana gelen değ�ş�kl�kler büyüme sonucudur. Örnek

verecek olursak, boyun uzaması, k�lo alınımı, vücudunda büyümes� g�b� şeyler büyümeye örnekt�r.
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Gel�şme, organ�zmaların döllenme olayından başlayarak bedensel, z�h�nsel, dış, duygusal ve sosyal

yönden bell� koşulları olan, en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekl� �lerleme kaydeden değ�ş�m�

olarak tanımlanab�l�r.

 

Büyüme ve Gel�şme Arasındak� Farklar

Büyüme ve gel�şme arasındak� en temel fark büyümen�n bell� dönemden sonra dururken

gel�ş�m�n sürekl� olarak devam etmes�d�r.

Büyüme olayı tamamen f�z�ksel olaylarla �lg�l�yken, gel�ş�m hem ruhen hemde f�z�ksel olan

olaylar bütünüdür.

Büyüme sant�metre ve k�logram g�b� somut kavramlarla �fade ed�l�rken, gel�şme bu tür somut

kavramlarla �fade ed�lmez.
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Gel�ş�m büyümey� kapsayan çok gen�ş b�r olayların bütünüdür.

Gel�şme b�r canlıda ömür boyu devam ederken, büyüme �se bell� b�r yaştan sonra durur ve

yavaşlar.

B�r canlı yapısı ve veya b�r �nsan f�z�ksel olarak gel�şme göstermes� durumunda aslında

büyümey�de gerçekleşt�rm�ş olur.

Gel�şme kavramı büyüme olayı g�b� sadece f�z�ksel değ�ş�mlerle sınırlı değ�ld�r. Gel�şme f�z�ksel,

duygusal, sosyal ve kültürel değ�ş�l�kler g�b� b�rçok konuyu kapsamaktadır.

Büyüme ve gel�şme �fades� olgunlaşma �le

karıştırılmamalıdır. Olgunlaşma, b�r b�rey�n yapısının ve

çevres�n�n etk�s� �le ortaya çıkan b�yoloj�k değ�ş�kl�klere

ver�len genel �s�md�r. Olgunlaşma doğuştan var olan ve bu

farklılık zamanla kend�l�ğ�nden ortaya çıkmaktadır. Örneğ�n

b�r çocuğun el�n�n kalem tutması, yürümeye başlaması vb.

şeyler b�rey�n olgunlaştığını göster�r.

Büyüme boy uzunluğu, k�lo, kafa çevres� g�b� antropometr�k

ver�lerden oluşmaktadır. Ancak gel�ş�mde böyle b�r durum

söz konusu değ�ld�r.
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