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Özgüven, kişinin kendine yönelik
olumlu yargılarını, kendine ve
yeterliliklerine olan inancını,
kısacası kişinin kendine ilişkin
kanaatlerini  ifade eden bir
kavramdır.  Genel anlamda
kendini değerli bulma,
sorumluluklarını yerine getirme
ve zorlukları çabalayarak
aşabileceğine inanma durumudur. 

Çocuklarımızı yetiştirirken dikkat
edilmesi gereken konulardan biri
de onlara özgüven duygusu
kazandırmaktır. Güven
duygusunun oluşması, özgüvenin
oluşmasının ön koşuludur. 

Çocuklarda güven duygusunun
oluşmasında bebeklik döneminde  
temel ihtiyaçlarının  zamanında
ve yeterli ölçüde karşılanmasının
önemi büyüktür. 

Çocuğun bu dönemde sevildiği
duygusunu hissetmeye ihtiyacı
vardır. Annenin bu dönemde
kaygılı olması, çocuğun kaygılı
olmasına sebebiyet verir.  
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Bebeklik döneminde temel
ihtiyaçların karşılanması, anneyle
güvene dayalı temasın
gerçekleşmesi bebekte dünyanın
güvenli olduğu duygusunu yaratır.  
Daha sonra çocukluk döneminde
değerli olduğuna, dışarıda onu
sevecek insanların olduğuna
inanmasıyla  özgüvenin temelleri
atılır. 

Kişinin kendini sevmesi, yeterli
olduğunu düşünmesi, kendisiyle
barışık olması, kendini tanıması,
kendini ve olayları kontrol
edebilme gücü  davranışlarını
belirleyen en önemli özelliklerdir. 

Özgüvenin temel bileşenleri olan
bu özelliklerin yaşamın ilk
yıllarından itibaren geliştirilmesi
gerekir. Bu nedenle çocukluk ve
ergenlik döneminde uygun
ebeveyn tutumları, öğretmen ve
yakın çevredeki bireylerin
davranışları son derece önemlidir.

Olumsuz aile tutumları, ihmal
edilme, sevgiden mahrum
bırakılma, olumsuz yaşam
deneyimleri, başkalarının stres ve
üzüntüsüne maruz kalma,
ebeveyn ve akran gruplarının
beklentilerini karşılayamama,
çocuğa karşı olan ön yargılı
tutumlar onun özgüvenini olumsuz
olarak etkiler.
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Kıyaslama, çocuğu olduğu gibi bir
birey olarak kabul etmeme
anlamına gelir, çocukta yetersizlik
hissi doğurur ve çocuğun kişilik
gelişimini zedeler. Her birey
farklıdır, kendine özgüdür. Bu
nedenle hiç kimse başka biriyle
kıyaslanmamalıdır. Çocuk anne
babası tarafından önemsenme,
değerli bir birey olarak kabul
edilme ihtiyacı duyar. Onun başka
çocuklarla kıyaslanması, kendini
değerli bir insan olarak görmesine
engel olur. 

Sevildiğini, önemsendiğini
hissetmeyen, beklediği yakınlık ve
ilgiyi görmeyen, sürekli eleştirilen,
olduğu gibi kabul edilmeyen çocuk
kendisini değerli hissetmez,
kendine güveni gelişmez. Özgüven
eksikliği bulunan, kendileri ile
barışık olmayan çocuklar arkadaş
çevresi içinde hak ettikleri saygıyı
göremeyebilir, akranları tarafından
haksızlığa uğrayabilirler. Kendi
isteklerini dile getiremez,
potansiyellerini gösteremez ve
başarısızlık yaşayabilirler.
 

 ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN
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 Kıyaslamayın



Yapabileceği işlerle ilgili
sorumluluk verin, kendisini yararlı
hissetmesini sağlayın. Sorumluluk
verilirken çocuktan ne beklendiği
açıkça ifade edilmeli, çocuğun
evde düzenli olarak belli
konularda sorumluluk alması
sağlanmalı ve aldığı
sorumlulukları yerine getirip
getirmediği izlenmelidir. 

Çocuklarınıza “Ben ne yaparsam
yapayım annem babam beni
sever.” inancını yerleştirmeye
çalışın. Çocuğun değerini
"Yemeğini yersen seni severim.”
"Başarılı olursan bizi mutlu etmiş
olursun.” gibi koşul cümlelerine
bağlamayın. Çocukların daha ilk
yaşlardan itibaren kendilerine
yönelik iyi duygular geliştirmeleri,
hayatlarındaki önemli insanların
(anne, baba, abi, abla, aile
büyükleri) onları
değerlendirmelerine bağlıdır.

Büyükleri tarafından koşulsuz
sevilen, gereksinim duyduğunda
beklediği yakınlık ve ilgiyi gören,
fikirlerine değer verilen,
önemsenen, güven duyulan,
olduğu gibi kabul edilen
çocukların özgüveni gelişir. 
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Çocuğu kendisiyle kıyaslayın,
başarılı akranlarıyla değil. Önemli
olan çocuğun daha önce
yapabildikleri ile şimdi
yapabildikleri arasındaki somut
farktır. 

Koşulsuz Sevin

Sorumluluk Verin



Yaşına ve yeteneklerine uygun
sorumluluklarını yerine getiren
çocuklar takdir edilmeli, kendi
başına yapabileceği işler bir
yetişkin tarafından yapılmamalıdır.
Başladığı işi bitirmesi konusunda
motive edilmeli, destek
olunmalıdır.

Çocuğunuzun bir konu hakkında
yorumlarını eleştirmeden dinleyin.
Duygularını ifade ettiğinde
önemseyin. Ağlıyorsa "Ağlamanı
gerektirecek bir şey yok, bir şey
olmadı.” yerine üzüntüsünü
onaylayın. 

Duygu ve
Düşüncelerine Önem

Verin
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Gayretlerinden dolayı takdir
edildiğini duymak özgüvenini
olumlu anlamda etkileyecektir.

Onu överken şunlara dikkat
edin: 

     Genellemelerden kaçının. Onun
yerine gördüğünüz şeyi tanımlayın.
“Çok güzel resim yapmışsın.”
yerine “Bu resimde canlı renkler
bir arada kullanılmış.” gibi. 

   Geleceğe yönelik yansıtmalar
yapmayın, şimdiye yönelin. “Sen
büyük bir ressam olacaksın.”
yerine “Bu resim üzerinde
gerçekten çok uğraştın.” gibi.

      Kendi duygularınızdan
bahsedin. “Bu resme bakmak içimi
sevinçle dolduruyor.” gibi.

 Çocuğun övülmeye değer
davranışını kısaca tanımlayın. ”Bu
resim çok özenli bir çalışmanın
ürünü.” gibi.

Çocukların duyguları, gözlemleri,
algıları dinlenmeye değerdir ve
bunu yapmak çocukların öz
saygılarını artırmaktadır. Size bir
şeyler söylemek istediğinde
gerçekten ona zaman
ayıramayacaksanız “uygun
olmadığınızı ve ne zaman uygun
olacağınızı” söyleyin. 

Çocuğunuzun
Çabalarını Takdir Edin
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Çocuğunuzun kendi ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda
etkinliklere, aktivitelere katılmasına
destek olun. Böylelikle kendisinde
var olan yeteneklerin ortaya
çıkmasını sağlayarak  özgüven
duymalarını sağlamış olursunuz. 

Bu bülten, Türkiye 
Cumhuriyeti Berlin Eğitim 

Müşavirliği ve Karlsruhe 
Eğitim Ataşeliği koordinesinde 
Almanya'da görevli Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik 
Hizmetleri Komisyonu 

tarafından hazırlanmıştır. 
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