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ÖZGÜVEN 

 

Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında olumlu ve gerçekçi bir anlayışa sahip 

olduğumuz anlamına gelmektedir. Hayatla mücadelede zorluklara dayanmamızı kolaylaştırır. 

Bu özellik insana güç verir ve daha fazla çabalamaya özendirir. Başarı için adeta bir ilham 

kaynağıdır. Bizim bakış açımıza bağlı olarak başka insanlar ve dışımızdaki olaylar 

özgüvenimizi yükseltebilir veya düşürebilirler. Yaşama özgüvenli bir şekilde yaklaşmak ve 

bunu sürdürmek önemlidir. Ancak, bu duygunun da aşırısı tehlikeli bir sürece gidebilmektedir.  

Çocuklar açısından bu durumu ele alacak olursak; özgüveni olmayan bir çocuk işleri yapabilme 

yeteneğinden emin olamaz. Gerekli beceriye ve deneyime sahip olduğunu bilmesine rağmen 

daha önce hiç yapmadığı bir işle karşılaştığında kaygılanabilir. Buna karşın, aşırı bir güven 

duygusu içinde davrandığında; sınırları kabullenmek istemez ve yetenekleri hakkında gerçekçi 

olmayan abartılı düşüncelere kapılabilirler. Üzerlerine aşırı iş yükü alabilir, böylece her zaman 

iyi iş yapamayabilirler. En iyiyi kendisinin bildiğini düşünüp, önerileri ve eleştirileri göz ardı 

edebilir, kendisine yardım etmek isteyenleri de engelleyebilir. 

Olması gereken düzeyde bir özgüvene sahip olduklarında ise, en iyisi için çabalayacakları ve 

kabul edilebilir bir sonuç ortaya koyacaklarını bilerek işleri ele alabilirler. Bir işi 

yapamadıklarında bahane üretmek yerine yeniden denemeye başlarlar. Birçok problemle daha 

iyi başa çıkabilirler. 

Birçoğumuz gibi çocuklar da, belirli insanlarla ve belirli durumlarda kendilerini güvenli 

hissederken bazı durumlarda ve bazı insanların karşısında özgüvenlerini kaybederler. 

Özgüvenlerini nelerin etkilediğini doğru anlamamız gerekir. 

 

Özgüveni Yüksek İnsanların Yapmadığı 10 şey: 

1. Bahane üretmezler. 

2. Herkesin korktuğu işi yapmaktan çekinmezler. 

3. Konfor alanı içinde yaşamazlar. 

4. Bugünün işini yarına bırakmazlar. 
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5. Başkalarının olumsuz düşüncelerinden etkilenmezler. 

6. İnsanları yargılamazlar. 

7. Kendilerini başkalarıyla kıyaslamazlar. 

8. Herkesi memnun etmeye çalışmazlar. 

9. Harekete geçmek için kimsenin onayına ihtiyaç duymazlar. 

10. Kendilerini küçük bir çevreyle kısıtlamazlar. 

 

Peki, Özgüveni Nasıl Arttırırız? 

 Kendiniz hakkında olumlu düşünerek çocuğunuza model olun ve onu da bu şekilde 

düşünmeye teşvik eden diyaloglar içerisinde olun. 

 Çocuğunuzla birlikte gerçekçi olan, ulaşılabilir ve beklentilerinizi karşılayan hedefler 

belirleyin.  Makul seviyede hedefler belirlerseniz, başardığı şeyler, başta ulaşmayı 

düşündüğü hedeflere yakın olur. Bu durum, çocuğunuzun özgüvenini ve kendisiyle ilgili 

memnuniyetini arttırır. 

 Bir şey başardığında kendisiyle gurur duyduğunuzu belirtin ve kendisinin de bu gururu 

yaşaması gerektiğini vurgulayın. Devamında birlikte seçtiğiniz bir motivasyon 

unsuruyla kendini ödüllendirebilir. 

 Olumsuz bir şey olduğunda, paralelindeki olumsuz düşüncelerinin farkına varın. 

Tamamen duygularla hareket etmek yerine, içinde bulunduğunuz durum hakkında 

mantıklı düşünmeye, örneğin neden sonuç ilişkisi içerisinde açıklamaya yönlendirin. 

 Zayıf yönleri yerine, güçlü yönlerine ağırlık verin. Belirli konularda, diğerlerine göre 

daha becerikli ve iddialı olduğunun ve hayatının her alanında mükemmel olmasının 

imkansız bir şey olduğunun farkına varmasını sağlayın. 

 Fikirlerini savunma alanı oluşturun. Başkalarının haklarını ihlal etmeden, kendi 

duygularını, düşüncelerini, inançlarını, ihtiyaçlarını, dürüst ve net bir şekilde ifade 

etmesine teşvik edin. “Hayır” demeyi öğretin. 

 Çocuğunuzla birlikte onun için önemli olduğuna inandığınız sorunların bir listesini 

çıkartın. Daha sonra bunları iyileştirmenin veya değiştirmenin olası yollarını yazın. 
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Bütün problemler kolay ve hızlı bir şekilde çözülemez ama hızlı harekete 

geçebileceğiniz bazı alanlar olacağını unutmayın. 
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