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 Hiç şüphesiz ki öz güven ailede kazanılır. Ve en önemli kazanımlardan biridir. Öz güveni 
yeterli düzeyde olan kişiler eğitim hayatlarında, iş hayatlarında ve sosyal ilişkilerinde çok daha 
başarılı ve tatmin düzeyi yüksek kişilerdir. Hatalarıyla yüzleşebilen, eleştirildiği zaman tekrar 
deneme cesareti gösterebilen, istikrarlı ve dengeli kişilerdir. Gerek karşı cinsle gerek 
hemcinsleriyle kurulan tüm ilişkileri uyumlu ve olumludur. Öz güveni yeterli olan bir birey mutlu 
ve başarılı olur. Bu nedenle çocuklarına öz güven kazandırmak bir anne ve babanın en önemli ve 
başlıca görevidir.

 Ebeveynlerin çocuklarına “değerli” biri olduklarını göstermenin en iyi yolu onlara değer 
vermeleridir. Çocuk ne kadar değerli biri olduğunu, anne babasının ona karşı olan 
davranışlarından öğrenmektedir. Çocuğu umursamamak, konuştuğunda dinlememek veya onun 
sorunlarıyla ilgilenmemek ona önemli olmadığını söylemektir. Sorunlarını dikkate almamak, 
ilgisiz davranmak, yok saymak onun öz güvenini yaralayacaktır. Bir çocuğun yaşamındaki en 
önemli kişiler olan ebeveynleri onu önemsemediğinden çocuk da önemsiz biri olduğunu 
düşünecektir. Bu nedenle ebeveynler çocuklarına değerli biri olduklarını ve sevgiye layık 
olduklarını hissettirmelidirler.

 Ebeveynlerin çocuklarını oldukları gibi görmeleri gerekir. Çocuklarının ilgi alanlarını, güçlü ve 
geliştirilmesi gereken yönlerini gören anne babalar çocuklarına bu gördüklerini yansıtırlar. Çünkü 
anne babalar çocuklarına kim olduklarını yansıtan aynalardır. Kim olduğunun anne ve babası 
tarafından anlaşıldığını fark eden çocuk, gerçek kimliğini ortaya koyma cesareti gösterir. 
Beğenilmemek korkusu ile kendini gizleme eğilimi göstermez. Kendini olduğu gibi kabul eden bir 
birey, öz güveni yüksek bir birey olacaktır.
 
 Ebeveynler çocuklarının olumlu yönlerini keşfedip mutlaka desteklemelidir. Yaptığı olumlu 
davranışları ona göstermelidir. “Kardeşine maket yaparken yardımcı olman çok doğru bir 
davranıştı.”, “Sana verilen sorumlulukları hep zamanında yerine getiriyorsun.”  gibi. Özellikle 
çocuğu övmek için fırsatlar yaratmak gerekir. Bu durumda çocuk yeteneklerini, güçlü yönlerini ve 
olumlu davranışlarını fark edecektir. Bu da olumlu davranışlarını geliştirmesini sağlayacaktır. 
Başka alanlarda zorluk yaşıyor olsa bile bir alanda yetenekli olduğunu görmek, onun öz güvenini 
yapılandıracaktır.

 Ebeveynlerin çocuklarını dinlemesi çok önemlidir. Dinlerken çocuğun anlattıklarıyla 
ilgilenmeli ve çocuğu ona değer verdikleri duygusunu pekiştirecek biçimde dinlemelidirler. Bu 
şekilde dinleyerek “Sen önemlisin. Söylediğin her şeyi önemsiyorum.” mesajı vermiş olurlar. 
Özellikle çocuk anlatırken sözünü bölmemek, farklı şeylerle (telefon, ev işleri gibi) ilgilenmemek 
ve aktif bir dinleyici olmak gerekir. Çocukla göz teması kurulmalı ve çocuk soru sorarak 
dinlenmelidir.

ÖZ GÜVEN VE BENLİK GELİŞİMİ
 Bazen çocukların öfke, kıskançlık ve korku gibi kötü duygulanımları olabilir. Bu duygular asla 
ebeveynler tarafından bastırılmamalıdır. Bastırılması ve kötü diye etiketlenmesi çocuktaki öz 
güveni azaltacaktır. Bu durumda yapılması gereken, çocuğun olumsuz duygularını uygun bir 
zaman ve yerde ifade etmesini sağlamak olacaktır. Böyle zor durumları birçok kişinin 
yaşayabileceğini örnekler vererek anlatmak da etkili olacaktır. Verilen örnekler sonucu çocuk, 
yaşadıklarında yalnız olmadığını hisseder ve anlaşıldığını hissederek rahatlar.

 Ebeveynler çocuklarına küçük yaşlardan itibaren gerekli birtakım becerileri öğretmelidirler. 
Öğrettikten sonra ise mutlaka takip etmelidirler. İlerlediğini gördükçe geri bildirimlerde 
bulunmak çocuğu cesaretlendirecektir. Mutlaka çocuklara ev yaşantısı içinde yaşına uygun 
sorumluluklar vermek gerekir. Ailesine katkıda bulunan çocuk, kendine daha çok güven 
duyacaktır.
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