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Unutulmamalıdır ki öz güven ailede sağlanır ve gelişir. Ebeveynler, çocuklarına olan yaklaşımları 
ve davranışları ile öz güvenin ilk temellerini atarlar. Bir çocuğun, yüksek bir düzeyde öz güvene 
sahip olması onun hem akademik başarısı üzerinde hem de duygusal ve sosyal gelişiminde çok 
etkilidir. Bu nedenle öz güven nasıl sağlanır ve geliştirilir konusunda bazı önerilerimiz olacaktır.

AİLELERE ÖNERİLER
Çocuğunuzun onu koşulsuz sevdiğinizi bilmeye ihtiyacı vardır. Ona olan sevginizin, onun 
başarısına veya herhangi başka bir şeye bağlı olmadığının mesajını ona verin. Ailesi tarafından 
her daim kabul gördüğünü bilen çocuk kendini değerli hissedecektir. Ama ailesinin sevgisinin; 
derslerdeki başarısına, uslu bir çocuk olmasına veya odasının düzenli olmasına bağlı olarak 
değişebildiğini deneyimleyen çocuk her zaman kaygılı olacaktır. Hata yaptığında kendini 
eleştirerek karamsar duygulara kapılacaktır. Bu nedenle çocuğunuza, hata da yapsa başarısız da 
olsa onun yanında olduğunuzu hissettirmeniz ve sevginizin hiçbir koşulda değişmeyeceğini 
bilmesini sağlamanız onun öz güvenini yüksek kılacaktır.
Çocuğunuzu eleştirmek de öz güvenini azaltan önemli bir yaklaşımdır. Çocuğunuz hata 
yaptığında bunu uygun bir dille ona anlatmanız gerekmektedir. Fakat yaralayıcı cümlelerden 
veya onun kişiliğini hedef alan cümlelerden uzak durmak gerekir. Örneğin “Sen saygısız bir 
çocuksun.” demek yerine “Bana karşı daha nazik ve saygılı davranmalısın.” Cümlesini kullanmak 
çok daha doğru olacaktır. 

Çocuğu etiketlememek çok önemlidir. Bu etiketler onun kimliği haline gelebilir ve ileriki 
yaşlarında bunu benimseyebilir. Ayrıca çocuklarımızın hata yaparak öğrendiğini de 
unutmamamız gerekir. Onlara her hata yaptığında aşırı tepkiler göstermemiz çocuğun kendini 
kötü hissetmesine yol açacaktır. Böyle bir çocuk “Bende yolunda olmayan bir şeyler var.” diyecek 
ve kendini kusurlu olarak görecektir ve sürekli bir hata yapma endişesi taşıyacaktır, her hata 
yaptığında da öz güveni zedelenecektir. Bu nedenle çocuklarımızın hata yapmalarını anlayışla 
karşılamalı ve tepkilerimizi sadece davranışı eleştirerek vermeliyiz.

Çocuklarımızın öz güveni arttırmanın en önemli yollarından biri de küçük yaşlardan itibaren 
onlara bazı sorumluluklar vermektir. Bu noktada önemli olan verilen sorumlulukların yaşına 
uygun olmasıdır. Onu zorlayacak bir görevde başarısız olduğunda öz güvenini zedelenebilir. 

ÖZGÜVENİN GELİŞİMİNDE AİLENİN ROLÜ
Ayrıca kendisine verilen sorumluluğu yerine getirdikten sonra olumlu geri bildirimde 
bulunmamız gerekir. Başarı duygusunu tadan ve onay aldığını gören bir çocuk olumlu bir benlik 
algısı geliştirecektir.

Çocuklarınızı keyif aldığı ve başarılı olacağı aktivitelere yönlendirmeniz de faydalı olacaktır. 
Çocuğun sadece ev ortamında değil, sosyal ortamda aldığı olumlu geri bildirimler de olumlu bir 
benlik algısı geliştirmesine yol açacaktır. Her çocuğun güçlü olan bir alanı vardır. Çocuğunuzla 
birlikte bunu keşfetmeye çalışın. Severek yapacağı bir aktivite bulun ve ona bu konuda destek 
sağlayın. Bu; spor faaliyeti, satranç kursu, yazarlık atölyesi veya resim kursu olabilir. Burada önemli 
olan çocuğunuzun bu alana ilgi duyması ve yetenekli olmasıdır.

Çocuğunuza karşı aşırı korumacı davranmanız da onun olumlu bir benlik algısı geliştirmesini 
engelleyecektir. Onun adına sürekli sizin karar vermeniz çocuğunuza “Sen doğru karar 
veremezsin.” mesajını iletmektedir. Hayatını etkileyen çok önemli durumlar dışında onun adına 
karar vermeyin. Ne giyeceğine, arkadaşlarıyla nerede buluşacağına veya odasını nasıl 
düzenleyeceğine -bazı sınırlar dâhilinde- çocuğunuz karar verebilir. Bu hem çocuğunuzun karar 
verme becerisini geliştirecek hem de sizin tarafınızdan “Kararlarına güveniyorum.” mesajını ona 
iletecektir.

Çocuklarınızı asla başkalarıyla kıyaslamayın. Bu öz güvenine verilen en büyük zarardır. Bazı aileler 
çocuklarını motive etmek için onları arkadaşlarıyla, kardeşleriyle veya kuzenleriyle 
kıyaslamaktadır. Ya da kendi öğrencilik yılları ile de bu kıyaslamayı yapmaktadırlar. Bu, çocukların 
kendilerini diğerlerinden daha değersiz hissetmesine yol açacaktır. Ayrıca böyle bir çocuk 
kıyaslandığı kişilere olumsuz duygularda geliştirebilir. Bu nedenle çocuğunuzu kendi gerçeği 
içinde değerlendirip sadece kendisi ile kıyaslayın.

Bir çocuğun olumlu bir benlik algısı geliştirmesinin en önemli yolu, aile içinde güçlü bir iletişimin 
olmasıdır. Çocuğunuza, onun da ailenin bir üyesi olduğunu hissettirin. Düşüncelerine, �kirlerine 
değer verdiğinizi ona hissettirin. Onu aktif bir şekilde dinleyip sorunları çözmede ona destek 
olun. Duygularını paylaşmasına, kendini ifade etmesine mutlaka izin verin. Ve her şeyden 
önemlisi her koşulda onu çok sevdiğinizi ve yanlarında bulunduğunuzu onlara hissettirin.
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