
SORUMLULUK DUYGUSUNUN GELİŞİMİ

Sorumluluk, erken çocukluk dönemlerinden başlayarak çocuğun yaşına, cinsiyetine ve

gelişim düzeyine uygun olarak görevlerini yerine getirmesidir. Sorumluluk bilinci, aşamalı

olarak gelişen bir beceridir. Kişisel özellikler belirleyici olsa da; sorumluluk duygusu

genel olarak süreç içinde öğrenilen ve kazanılan bir beceridir. Hayat ile ilgili öğrenilen

tüm diğer beceriler gibi, sorumluluk sahibi olmak için de pratik yapmak gerekir.

 

Koruyucu ebeveyn yaklaşımı, çocuğun bağımsızlık ve sorumluluk hissetmesini engeller.

Ebeveynler iyi niyetle yaklaştıklarını düşünerek çocukları için her şeyi yapmaları

gerektiğine inanırlar ve onların bütün yaptıklarından kendilerini sorumlu hissederler.

Yemeğinden giyimine, ev ödevlerinden hobi ve arkadaş seçimlerine kadar, çocuk adına

her şeye karar verirler. Çünkü onlara göre, çocukların davranışları kendi

ebeveynliklerinin yeterliliğini yansıtır. Fakat çocuklarını bütün sonuçlardan korudukları

için onların öz güvenlerini ve bağımsızlıklarını yok edebilirler.

Örneğin, beş yaşında bir çocuk, dökme ihtimaline rağmen çorbasını kendi içebilir.

Çocuğun etrafı kirletmesini istemeyen anne çocuğa yemeğini kendi yedirdiğinde

bilinçaltına verdiği mesaj: "Ben yemeğimi kendim yiyemem, annem yedirir. Yemeği

yiyecek beceriye sahip değilim."dir. Tabağındaki iki tane köfteyi yedikten sonra "Ben

doydum." diyen çocuğa; "Tabağındaki diğer köfteyi de yiyeceksin." dediğinizde çocuğun

bilinçaltına verilen mesaj; "Ben doyduğuma karar verecek güçte değilim, doyup

doymadığıma annem karar verir." şeklinde olur.

                                                       Destekleyici yaklaşım, çocuğun sınırlar içinde karar                      

v                                                     vermesine ve bu kararların sorumluluğunu almasına         

o                                                     olanak tanır. Aynı zamanda öz disiplini, yani kendi          

k                                                    kendini yönlendirme becerisini geliştirir. Bu tutumu      

 b                                                     benimseyen aileler, evdeki işler konusunda çocuktan       

y                                                    yardım beklediklerini belirtirler. Böylece başlangıçta           

çocuğun acemice yapacağı bu işler, daha sonra deneyime dönüşecektir. Bu nedenle

yemeğini kendi yemesine fırsat vermek, kendi odasında, yatağında yatmasına ortam

hazırlamak; sofra hazırlama, alışveriş gibi konularda görev vermek, "sorumluluk"

konusunda çocuğu cesaretlendirici ve destekleyici bir ortam sağlar. Bu ortam, çocuğun

kendini yönetmesine fırsat vereceğinden onun kendine olan güvenini de artıracaktır.
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 Kurallara uymak, 

 Sağduyu kullanmak, 

 Tercihlerin ya da seçimlerin sonucuna katlanmak

Bilgilendirme: Çocuğun davranışında istenen 

Takip: Bilgilendirmeden sonra, çocuğun söz konusu davranışı gösterebilmesi

Geri bildirim: Eğer istenen sorumlu davranışın sayısında artış varsa çocuğa olumlu

geribildirim verilmeli, eğer beklenen sorumlu davranışın ortaya çıkmasında sıkıntılar

varsa, bu sıkıntılar ve olası nedenlerinin çocukla paylaşılması gerekir. 

Çocuğun yaşı ne olursa olsun sorumluluk almayı öğrenmenin anlamı, şu üç alanda kabul

edilebilir davranışlar gösterebilmektir: 

 Çocuğa Sorumluluk Bilinci Nasıl Kazandırılır? 
Çocuğumuzdan beklentilerimizin gerçekleşmesi durumuna göre onun sorumluluklarını

yerine getirmeyi öğrendiğini ya da öğrenemediğini düşünürüz. Eğer beklentilerimize

uygun davranışlar ortaya çıkmamışsa sorumluluk kazandırma sürecini gözden geçirmek

gerekir. Elbette ki bu süreç her eve, her ebeveyne göre farklı yaşanacaktır. Çünkü

sorumluluğun gelişimi çocuktan çocuğa değişiklik gösterir. “Her çocuk aynı zamanda

aynı sorumlukları alır.” diyemeyiz. Çocukların kişilik özellikleri, fiziksel yapıları mutlaka

dikkate alınmalıdır. Ancak burada önemli olan ebeveynlerin kararlı ve tutarlı

davranmasıdır.  Kişisel farklılıklar söz konusu olsa da, sorumluluk kazandırmaya yönelik

her sürecin “temel” ve “değişmez” öğeleri vardır.

 

değişimin gerçekleşebilmesi için önce  çocuğun bu değişim 

hakkında bilgilendirilmesi; bu değişimi bir ihtiyaç olarak 

görebilmesi açısından önemlidir. Kuralların neden konduğu 

ve sorumluluğun önemi anlatılmalıdır. Ayrıca çocuktan aynı anda çok fazla davranışta

değişiklik yapmasını beklemek gerçekçi değildir. Çocuğun ihtiyacına ve yapabilme

becerisine uygun şekilde bir davranış seçilerek buna yönelik sorumluluk kazanması,

daha sonra diğerlerine yönelmesi yapabildiğini görebilmesi açısından daha yararlı

olacaktır. 

için ona bir süre tanınması gerekir. Bu süre içerisinde yapılan takip sonucunda

sorumlu davranışın ortaya çıkıp çıkmadığına, ne sürede ortaya çıktığına, hangi

zamanlarda davranışın yapıldığına-yapılmadığına dikkat edilmelidir. 
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Hatırlatma: İstenen davranış eğer gerçekleşmiyorsa yeniden hatırlatma sürecine

gidilmelidir. Yeniden bilgilendirme ile başlayan bu süreç, davranış oturana kadar

devam etmelidir. 

Seçme hakkı: Çok küçük yaştan başlayarak bir çocuğa seçme hakkının

tanınmasıyla sorumluluk kazandırma eğitimi verilebilir. Seçim yapabilme fırsatlarının

çocuğa sunulması, çocuğun kişilik gelişimini olumlu yönde etkiler. Seçim yapabilme;

karar verebilme ve seçimlerin sorumluluğunu alabilme becerisini geliştirir, kendilerini

daha iyi tanımalarını sağlar, hayat boyu önlerine çıkacak zor kararlarda mücadele

edebilmelerine yardımcı olur.

Model olma: Birçok davranışta olduğu gibi sorumluluk bilincini kazandırma

sürecinde büyüklerin örnek davranışları önemlidir. Yetişkinlerin kendi yaşantılarına

ait sorumluklara gereken özeni göstermeleri, küçük çocukların dikkatini çeker ve

onların tutumlarını gözlemleyerek daha iyi öğrenirler.

Genele yönelik sorumluluklar: İçinde bulunduğu yaş grubunu ve gelişimsel

düzeyini düşünerek tüm ev halkını ilgilendiren bir sorumluluk vermeniz, çocukta

“Yapabilirim” duygusunu geliştirme açısından oldukça önem taşır.

 Eşyalarına iyi bakmak,

 Temiz kıyafetlerini çekmeceye yada dolaba yerleştirmek,

 Üzerinden çıkardığı kıyafetleri katlayabilmek ve dolabına kaldırmak,

 Saçlarını taramak,

 Kirli giyeceklerini sepete atmak,

 Yemeğini yedikten sonra tabağını kaldırmak,

 Basit yiyeceklerin hazırlanmasına yardım etmek,

 Oyuncaklarını toplamak

 Giyeceklerini önerileri dikkate alarak seçmek,

 Telefona gerektiği şekilde cevap vermek,

 Ayakkabılarını bağlamayı öğrenmek,

Değişik Yaş Gruplarındaki Çocukların Alabilecekleri Sorumluluklar
Beş Yaş Çocuklarının Alabilecekleri Sorumluluklar
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 Tek başına giyinip-soyunmak,

 Hava şartlarına uygun giysi seçmek,

 Sofrada tek başına yemeğini yemek,

 Sofranın hazırlanmasına ve toplanmasına yardım etmek,

 El-yüz temizliğini yapabilmesi,

Evin toplanmasına yardım etmek,

 Çiçekleri sulamak,

Kendi ayakkabılarını bağlamak

 Çocuğunuza verdiğiniz iş mükemmel bir şekilde yapılmamış olabilir. Buradaki amaç,

çocuğunuzun bir işe başlama ve o işi bitirme becerisini kazanmasıdır. İyi (ya da tam

olarak sizin istediğiniz gibi) yapılmamış bile olsa; denediği için kendisi ile gurur

duymasını öğretin.

 Kendisi ile ilgili görevlerde “aitlik hissi” kazandırmak, sorumluluğu sahiplenmesi

adına çok etkili olacaktır. Kendisine ait olan şeylerin sorumluluğunu alma konusunda

daha istekli olacaktır.

Çocuğunuza kazandırmak istediğiniz davranışa mümkün olan en basit basamaktan

başlayın. Eğer çocuğunuzun odasını toplamasını istiyorsanız, öncellikle işleri

basamaklandırın. Birinci basamak, oyuncakları kutularına yerleştirmek; ikinci

basamak, kirli ve temiz çamaşırları ayırmak, vs.

 Rutininiz olsun. Eğer bir rutinleri olursa, üzerlerine düşen görevleri daha iyi

öğrenirler. Mesela "Banyoya girmeden kıyafetler kirli sepetine atılacak." "Okuldan

gelince montlar ve çantalar yere fırlatılmayacak, dolaba konulacak." gibi...

Altı Yaş Çocuklarının Alabilecekleri Sorumluluklar

Dikkat edilmesi gereken birkaç nokta;

Keyifli bir ay geçirmeniz dileklerimizle...
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