


Uzaktan eğitim süreciyle birlikte öz denetim ve öz düzenleme kavramları oldukça önem kazanmıştır. Öz de-
netim becerileri yüksek olan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine daha kolay uyum sağlayabildiği görülmüştür. 
Öz denetim ve öz düzenleme becerileri düşük öğrencilerin ise bu süreci yönetmekte zorlandıkları görülmüştür. 
Bu durum öz denetim kavramını hepimize tekrar hatırlatmıştır.

Öz Denetim Nedir?
Bir hedefe ulaşmak için kişinin kendi davranışlarını kontrol etmesi, dürtülerine karşı koyabilmesi ve istekle-

rini bir süreliğine erteleyebilmesi öz denetimin temelini oluşturur. Dürtülere karşı koyabilme, 3-4 yaşlarındaki 
çocuklar için çok zordur ve gözle görülür bir çaba gerektirir. Yaş büyüdükçe öz denetim becerisi artar. Öz dene-
tim becerisi, çocukların oyun oynamalarından tutun da ödev yapmalarına kadar pek çok alanda başarılı perfor-
mansların temelini oluşturur. Yapılan araştırmalar, dürtü kontrolünü iyi yapabilen çocukların, ilerleyen yıllarda 
akademik başarısının da yüksek olduğunu gösteriyor. Kendi davranışlarını kontrol etme becerisi insanlar arası 
ilişkilerde ve duygu denetiminde de önemli bir paya sahiptir. Öz denetim yapabilen çocuklar, yaşıtlarına göre 
daha az öfkelenir, daha az kaygılanır ve daha rahat empati yaparlar.

Çocuklarda Öz Denetimin Gelişmesini Engelleyen Durumlar

• Çocuğun her istediğinin hemen yerine getirilmesi,
• Aile içinde kuralların olmaması ya da olan kuralların sürekli değişmesi,
• Ailedeki otorite figürünün (anne-baba) etkisizliği, eksikliği ya da anne-babanın sürekli tutarsız davranması,
• Aşırı baskıcı ya da serbest aile yapısı,
• Çocuğun sorumluluğunda olan işlerin başkaları tarafından yapılması ya da üstlenilmesi (ödevlerini babası-

nın yapması, odasını annesinin toplaması, yemeğini babaannesinin yedirmesi vs.)
• Yaşına ve gelişim sürecine uygun görevler ve sorumluluklar verilmemesi,
• Çocuğun davranışlarına, fikirlerine, görüş ve önerilerine değer verilmemesi,
• Çocuk adına kararlar alıp çocuğun bunlara uymaya zorlanması,
• Çocuğun kendi başına karar vermesini engelleyecek ve onda yetersizlik duygusu uyandıracak sözlerle itham 

edilmesi. “Sen yapamazsın.”, “Senin gücün yetmez.” vs.
İlkokul çağına gelmiş bir çocuğa, o güne kadar hiçbir sorumluluk verilmemişse onun yapması gereken her 

şeyi siz onun yerine yapmışsanız, aldığı-almadığı sorumlulukların sonucu ile yüzleşmesine alan yaratmamışsanız 
çocuğun öz denetim becerisi de gelişmemiş demektir. Çoğu zaman kontrolcü ebeveyn tutumları olarak gördü-
ğümüz bu davranışlar, çocuğun yerine oyuncaklarını toplamak, içtiği bardağı yerine kaldırmasına izin vermeden 
onun yerine kaldırmak…

Öz denetim davranışı gelişmeyen çocukların özellikle okul yıllarında uzun ve yorucu süreçleri gerektiren öğ-
renme ve öğretme süreçlerini yönetme ve kabul etme davranışları zayıflamaktadır. Farklı öğrenme süreçlerini 
(ödev yapma, ders çalışma, kitap okuma, inceleme ve araştırma yapma, proje tabanlı çalışma vs.) sıkıcı ve bir an 
önce bitirilmesi gereken zorunluluklar olarak değerlendirmektedirler. Bu noktada ise aileler kısa sürede, birden 
bire sonuç verecek çözüm yolları arayışlarına girmektedirler. Ancak öz denetim becerisini kazanılması için bir 
süreç gerekmektedir.



Çocuklarda Öz Denetimi Sağlama Yolları

• Koşulsuz sevgi;  eğer bir çocuk sevildiğini hissederse, ebeveynini memnun etmek için istendik yönde dav-
ranacaktır. Çocukla iletişim içindeyken çocuğa sevgi koşullu sunulmamalı, sevginin öze ait bir duygu olduğu 
ve koşulsuz olduğu hissettirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, koşullu sevgi istenmeyen davranışları uzun zaman 
sürecinde pekiştirmektedir.

• Çocuğunuza net ve anlaşılır kurallar koymanız gerekir. Kurallar çocuğun yaşına ve ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde belirlenmeli, çocuğun istekleri doğrultusunda değiştirilmemelidir. Bir gün izin verilen davranışa diğer 
gün izin vermemek, çocuğu şaşırtacak ve konulan sınırlara tepkide bulunarak olumsuz davranışlar göstermeleri-
ni sağlayacaktır. Kurallar konusunda ebeveynler görüş birliğinde olmalıdır.

• Erken dönemden itibaren çocuğa sınırlar anlatılmalıdır. Çocuklar çoğu zaman sınırları istemezler, karşı 
dururlar ancak aynı zamanda da sınırlara ihtiyaç duyarlar. Sınırları ve kuralları olmayan ortamlarda çocuklar 
kendilerini güvende hissedemez.

• Çocuğunuza yaşına uygun sorumluluklar vermeniz, aldığı ya da alamadığı tüm sorumlulukların sonuçları 
ile yüzleşmesine alan tanımanız gerekir. Çocuğunuzun yerine her şeyi yapmanız onun öz denetim becerisi kaza-
nabilmesinin önündeki en büyük engeldir.

• Çocuklarla kutu oyunları gibi kurallı oyunlar oynamak, dürtü kontrolünün öğrenilmesinde önemli bir yer 
tutar. Kurallı oyunlarda çocuk, sırasının gelmesini bekler; istediği kadar değil de attığı zar kadar ilerler.

• Çocuğa sürekli olarak talimatlar vermek ya da “Öyle yapma, böyle yap” demek yerine, hangi davranışların ne 
zaman beklendiği konusunda önceden bilgilendirmek gerekir. Attığı her adıma müdahale etmek çocuğun kendi 
davranışlarını organize etmesine olanak tanımaz.

• “Bir iyi bir kötü” sohbeti yapabilirsiniz. Ailece beraber bulunduğunuz zamanlarda herkesin o gün içerisinde 
neler yaptığını düşünmesini, doğru ve yanlış davranışlara birer örnek vermesini isteyebilirsiniz. Model olmak 
için ilk önce siz paylaşım yapabilirsiniz. Yanlış davranışınızla ilgili neler hissettiğinizi, benzer bir durumda nasıl 
doğru davranılacağını konuşabilirsiniz.

Tüm bunları uyguladıktan sonra yapılması gereken bir şey daha vardır: Yeni iletişim yolları denerken kendi-
nize ve çocuğunuza karşı sabırlı olmak.

Unutulmamalıdır ki hâlâ bazı yanlış davranışlar ortaya çıkabilir. Ebeveynler ve çocuklar için disiplin; pozitif, 
etkili ve doğru temeller atılarak devam edip giden bir öğrenme sürecidir. Bu öğrenme sürecinde ebeveynler, 
sürekli olarak çocuklarına yapmaları ve yapmamaları gerekenleri söylediklerinde hem çocuklarının öz dene-
timlerini kazanmalarını engelleyecek hem de onların gerçek yaşama hazırlanmalarını zorlaştırmış olacaklardır. 
Davranışlarının sonuçlarını gördüklerinde ve alternatif davranışlar önerildiğinde çocuklar disiplin edilmiş ve 
aynı zamanda da kendilerini kontrol etmeyi de öğrenmiş olacaklardır. Böylece çocuklar diğer insanlarla uyumlu 
ilişkiler kuran, ihtiyaçlarını dengeleyen, kendileri hakkında iyi düşünen bağımsız bireyler hâline geleceklerdir. 
Çocuklarımıza olan sevgimiz, saygımız, güvenimiz ve hoşgörümüz onların zamanla öz denetimli bir kişi olmala-
rını sağlayarak yaşama kolay uyum sağlamalarını ve yaşamdan zevk almalarını kolaylaştıracaktır.
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