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 ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ 

Özgüven Ne Demektir? 

Özgüven; bireyin kendisi ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olması, yeterli ve değerli 

olduğunu düşünmesi, kendisini tanıması ve olduğu gibi kabul etmesi anlamına 

gelmektedir. 

Özgüven gelişimi çocukluğun ilk yıllarından itibaren öncellikle anne-babanın daha 

sonra da çocuğun sosyal çevresini oluşturan bireylerin verdikleri geri bildirimler ile 

oluşur. Tek bir cümle ile özgüven yıkılmadığı gibi tek bir yorumla da gelişmez. 

Çocukların kişilikleri, kendi davranışlarının çevreleri üzerinde yarattıkları etkileri 

gözlemleyerek gelişir. Eğer çocuk anne-babasından ve yakın çevresinden olumlu geri 

bildirimler alıyorsa o zaman kendisinin yeterli ve sevilebilir bir birey olduğunu düşünür 

ve bu düşünce daha sonrasında inanışa ve kişilik özelliğine dönüşür. Her anne-baba 

tabii ki çocuklarını sever ama sevginin nasıl ifade edildiği önemlidir. Koşulsuz sevgi, 

"Ben ne yaparsam yapayım anne-babam beni severler, beni kabul ederler." anlamına 

gelir ve hayatta ayakta kalmamızı sağlayan en önemli güçtür. Çocuklar anne-babaları 

tarafından koşullu olarak sevildiklerini hissederlerse (başarılı olursam, uslu durursam, 

onları üzmezsem beni severler gibi) o zaman ya anne-babayı memnun etmek için 

sürekli uğraşırlar ki bu da kendilerine olan güvenlerini olumsuz etkiler ya da çaresizlik 

duygusu ile çabalamaktan ve aslında yaşamaktan vazgeçerler. Koşulsuz olarak 

sevilebilir olmak kadar önemli olan diğer kavram ise yeterlilik duygusudur. Birey kendi 

ayakları üzerinde durabildiğini, üstüne düşen sorumlulukları yerine getirebildiğini, 

davranışlarının sonuçlarını kabul edip yaşayabildiğini fark ettiğinde kendine olan 

güveni de tam demektir. Her bireyin kendini artı ve eksileriyle tanıması, kabul etmesi, 



 
 

 2 

becerilerinin ve ihtiyaçlarının farkında olabilmesi kendine güveni oluşturmada 

önemlidir. 

Sürekli olarak eleştirilen ya da korumacı bir tutumla yetiştirilen çocukların yeterlilik 

duygusunu geliştirmeleri zorlaşmaktadır, çünkü ya hiçbir yaptıkları yeterince iyi değildir 

(eleştirel ve baskıcı tutum) ya da hiçbir şeyi tek başlarına denemeye fırsatları 

olmamıştır (korumacı tutum), dolayısıyla neyi-nasıl ve ne kadar iyi yapacaklarını 

bilemezler. 

Özgüvenin Oluşabilmesinde Ailenin Rolü Nedir? 

• Özgüvenin temelinde yeterlilik duygusu yatar. Özellikle küçük yaşlarda bu yeterlilik 

duygusunun temelini atmak çok önemlidir. Bunun için çocuğun yaşına ve gelişim 

düzeyine uygun işleri kendi başına yapmasına izin verilip, geliştirmesi gereken 

alanlarda ise işleri onun yerine yapmak yerine onunla birlikte yapmak önemlidir. Hiçbir 

şeyi tek başlarına denemeye fırsatları olmayan çocukların, neyi, nasıl ve ne kadar iyi 

yapacaklarını bilmesini bekleyemeyiz. Benzer şekilde sürekli olarak eleştirilen 

çocukların da yeterlilik duygusunu geliştirmeleri zorlaşmaktadır. Hiçbir yaptıklarının 

yeterince iyi olmadığını hissederler. 

 • Çocukların sosyal becerilerini desteklemek için onlara ev-okul rutini dışında farklı 

aktiviteler sunulup, farklı sosyal grupların içine girmeleri için ortam ve fırsat yaratılabilir. 

 • Çocukların İlgi duydukları, yetenekli oldukları alanlar görüldüğünde ayna görevi 

görülmesi ve çocuğa bunların ifade edilmesi önemlidir. Bu alanları geliştirebilmeleri için 

fırsatlar sunulabilir. 

 • Çocuklara gerçekçi geri bildirimler verilmelidir. Gerçekten iyi sonuç almadıkları ya da 

başarı gösteremedikleri durumlarda “Harikasın! Çok iyi yaptın!” dendiğinde, 

başarısızlık duygusunu yaşayan çocuğun, sizin geri bildirimlerinize olan güveni 
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sarsılacak, anne babadan aldığı geri bildirimlerle diğer çevrelerden aldığı geri 

bildirimler arasında farklılık oluşacak, bu da çocuğun kendisini doğru 

değerlendirmesinin ve kendini doğru şekilde tanımasının önünde engel olacaktır. 

Dayanağı olmayan övgü, beklenenin aksine özgüveni zedeler.  

• Aynı zamanda bu tutumun diğer ucu olan “Yapamadın. Hiçbir şeyi beceremiyorsun. 

Bu işte kötüsün.” gibi eleştirel yaklaşımlar da çocukları yıpratacak ve kendilerine 

verdikleri değeri zayıflatacaktır. Bunun yerine çocuklara hangi alanlarda iyi olduklarını 

belirtmek, hangi alanları geliştirmelerinin gerektiğini birlikte konuşmak, geliştirilmesi 

gereken alanlarda ihtiyaç duydukları desteği vermek ve sonuç her ne olursa olsun 

gösterdikleri çabayı takdir etmek çocukların kendilerini geliştirmeye olan isteklerini ve 

olumsuzluklarla başa çıkma becerisini geliştirmesine yardımcı olacaktır. 

 • Uygun bulunmayan isteklere “hayır” denmelidir. Çocukların ihtiyaç ve isteklerini ifade 

edebilmelerini teşvik etmek için anne-babalar, onların birçok istek ve ihtiyaçlarına 

“hayır” yanıtı vermekten çekinebiliyorlar. Bu da çocukların “uygun istek-uygun olmayan 

istek” ayrımını yapabilme becerisini kazanmasına ket vuruyor. Tek taraflı 

düşünebildiğinden, sosyal hayatta ilişki kurmasını zorlaştırabiliyor. İsteklerinin yerine 

gelmediği engellenme durumlarında kendini değersiz hissetmesine sebep olabiliyor.  

• Çocuğa özel zaman ayrılmalıdır. Gündelik, rutin birliktelikler dışında birebir iletişim 

halinde olunmasını sağlayacak, çocuğun da hoşlanacağı etkinlikler yapılabilir. 

Ebeveynleri tarafından sadece onlar için ayrılmış özel zamanlar, çocuğun kendisini 

değerli hissetmesini sağlayacaktır. 

• Anne-babalar bazen çocuklarının başarısızlıktan korumak, ya da işlerin bir an önce 

halledilmesini sağlamak için çocuğa ait sorumlulukları yerine getirme tuzağına 

düşebilirler. Sabırsızlık göstermek, işleri onların yerine yapmak kısa vadede işlevsel 

görünse de bu durum çocuğun öğrenmesi ve geliştirmesi gereken becerileri 
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zamanında kazanmasını daha da önemlisi kendilerine olan güven gelişimini olumsuz 

etkileyebilmektedir. 

• Özgüven gelişiminde etkili olan faktörlerden biri de anne-baba arasındaki iletişimdir. 

Aile içindeki çatışma çocuğun güven duygusunu zedeler çünkü çocuk anne-babaya 

bağımlıdır. Düzen bozulursa çocuk ihtiyaçlarının karşılanamayacağından endişelenir. 

Aile içinde bireylerin iletişiminin ve paylaşımının olumlu olduğunda güven gelişimi de 

mümkün olacaktır. 

 

 

 

Kaynakça 

 Humpreson, T. Çocuk Eğitiminin Anahtarı: Özgüven. Epsilon Yay, 1998 

 “Özgüvenli Çocuk Yetiştirmenin Altın Kuralları: Çocuklar ve Özgüven”, Ekip Norma Razon, Çocuğum ve Ben Dergisi, 

Nisan 2004, Sayı: 13 

 Lindenfield, G. Kendine Güvenen Çocuk Yetiştirme. HYB Yayıncılık, 2000 

 


