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GİRİŞ 

Psikolojik danışmada eğitim ve öğretim süreci genellikle yetişkin danışanlara odaklansa da, çoğu 
psikolojik danışman kariyer sürecinin bir noktasında çocuk danışanlarla karşılaşacaktır. Çocukla 
psikolojik danışma da “oyun terapisi” alanında gelişen literatür, aslında psikolojik danışmanların 
çocukların psikolojik danışma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarının yollarını aradıklarını 
göstermektedir (1). 

Çocukluk günümüzde yoğun deneyimlerin yaşandığı bir dönemdir. Hızlı büyüme ve yeni öğrenmelerin 
yanı sıra neşe, üzüntü, heyecan ve korku dolu dönemlerdir. Ayrıca belirli olayların ve kişilerin 
çocukların yaşamlarını büyük ölçüde etkilediği zamanlardır. Profesyonel anlamda çocuklarla görüşme 
yapabilmek için, onların yaşadıkları deneyimler takdir edilmeli, aileleri ile ilişkilerini tanıyarak içinde 
yaşadıkları dünyayı anlamak için zaman ayrılmalıdır (2). 

Bir yetişkin kendi isteğiyle psikolojik danışmana başvurabilirken, bu çocuklar için geçerli değildir. 
Çocuklar genellikle ebeveynleri tarafından getirilir (2).İlk görüşmeden itibaren ebeveynler ile güven 
ilişkisinin kurulması, psikolojik danışma yaklaşımınızın her zaman çocuğun yararı için olacağının 
vurgulanması ve desteğinizin hem çocuk hem de ebeveynler için aynı anda olacağının gösterilmesi 
önemlidir. Bu noktada psikolojik danışman “Tüm ilişkiler zaman zaman zor ve stresli olabilir. Benim 
işim [çocuğun adı] için en iyi olanı yapma hedefiyle sizleri anlamak ve desteklemek.” Şeklinde bir 
söylemde bulunarak ilişkinin başlamasına yardımcı olunabilir (3). 

Çocukla, kendini tanıtma sürecini içeren, çocuğa yanıt vermesi için zaman tanıyan ve yavaş yavaş 
etkileşimin bağlamını oluşturmaya doğru ilerleyen ayrı bir etkileşimin olması tavsiye edilir. Çocuğun 
duygularını kabul etmek ve çocuğun bakış açısını anlamaya yönelik ilgiyi iletmek, çocuğa herhangi bir 
zorlama da bulunmadan duyulacağı ve endişelerinin giderileceği konusunda güven vermek açısından 
çok önemlidir (4). 

Çocukla Psikolojik Danışmada İlk Görüşme 

İlk görüşme danışanın gelişimsel öyküsünün alınması, psikolojik danışman ve danışan arasında kurulan 
ilk ilişki olması bakımından diğer görüşmelere göre daha büyük önem arz etmektedir (5). Psikolojik 
danışman görüşmeye zamanında gelmeli ve danışanı sıcak bir şekilde karşılamalıdır (6). "Merhaba, sen 
Duygu olmalısın"," Seninle tanıştığım için çok mutlu oldum"," Dışarıda top oynamalık çok güzel bir 
hava var, değil mi? gibi cümlelerin kurulması iyi bir başlangıç olabilir (7). Çocukla ilk iletişimin 
sağlanmasında koşulsuz kabul, anlayışlı olma, çocuğa yönelik ilgi, sevgi ve samimiyetin olması gerekir 
(8). Çocukla etkili bir görüşme yapabilmenin temel şartlarından birisi çocuklara karşı sevgi 
hissedebilmektir. Eğer psikolojik danışmanların çocuklarla danışma yapma konusunda korkuları, 
endişeleri varsa veya bu süreci yönetemeyeceklerini düşünüyorlarsa önce kendileri bir psikolojik 
danışma sürecinden geçerek tepkilerini kontrol etmeyi öğrenebilirler. Çünkü çocuklar danışma 
sürecinde bilinçaltımızda var olan bitirilmemiş işlerimizi tetikleyebilir ve duygusal dengemizi bozabilir. 
Bu nedenle psikolojik danışmanların sağlıklı bir psikolojik dengeye sahip olmaları da oldukça önemlidir 
(7). 

İlk görüşmede çocuğa ve ebeveynlere çocuğun becerileri ve ilgi alanları sorulmalıdır. Çocuğun ilgi 
alanlarının, becerilerinin ve yeteneklerinin araştırılması çocukla iletişimin kurulması bakımından faydalı 
olabilir. Aynı zamanda çocuğun, psikolojik danışmanın çocuğu sadece bir sorun olarak değil, bir “kişi” 
olarak gördüğünün farkına varmasını sağlar (4). Çocuk ilk görüşmede spor, film yıldızı,  televizyon 
programları gibi önemsiz görülebilecek bir konu hakkında konuşmak isteyebilir. Psikolojik danışmanın 
çocuğun bu isteğine yanıt vermesinin bir takım faydaları vardır (9). 
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1.) Psikolojik danışman çocuğun zihnindekilere erişim sağlar. 
2.) Psikolojik danışman çocuğun psikolojik dünyasının önemli yönlerini öğrenir. 
3.) Psikolojik danışman çocuğun iletişiminin içeriğine ve sürece yakından dikkat ederek çocuğumn 

bilişsel kapasiteleri, dil işlevleri, ilişki kurma şekli gibi konularda önemli bilgiler edinir. 

Çocuklarla psikolojik danışma sürecinde hem doğrudan hem de dolaylı kaynaklardan ve birden fazla 
bilgi kaynağından bilgi toplamak görüşmelerin temel taşıdır. Çünkü birden çok kaynaktan bilgi elde 
etmek mevcut sorunun daha kapsamlı değerlendirilmesine olanak sağlar (10) (11) (12). 

Psikolojik danışman açısından ilk görüşmenin amacı danışan ile yakın ilişki kurma, danışan ile ilgili 
bilgi edinme, süreç ile ilgili danışana bilgi verme ve danışanın anlaşıldığını hissetmesine yardımcı 
olmaktır (13). 

Psikolojik danışman, psikolojik danışma gündeminin bir parçası olarak çocuğun isteksizliğini kabul 
etmeli ve savunmasız bir şekilde ele almalıdır (14). “Bazen buraya geldiğinde kendini biraz tuhaf 
hissedebilirsin ancak sadece birbirimizi tanımak için biraz zaman geçirebiliriz” gibi bir ifade daha ciddi 
sorunlar ele alınmadan önce psikolojik danışman ile çocuk arasında destek sağlayabilir ve ilişki kurabilir 
(15). 

Fiziksel Ortam 

Çocukla psikolojik danışma, başka bir kişinin odada bulunması için iyi bir neden olmadıkça, yalnızca 
psikolojik danışman ve çocuğun bulunduğu özel bir yerde yapılmalıdır. (16). Bekleme süresi ve psikolojik 
danışmanla görüşme süreci çocukları korkutabilir, huzursuz edebilir ve görüşme sırasında iş birliği 
yapmaz bir hale getirebilir (4). Psikolojik danışman, çocuğun psikolojik güvenliğini ve rahat olmasını 
sağlayan bir fiziksel ortam yaratarak çocuğun kaygısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bunu yapmanın 
bir yolu psikolojik danışmanın ofisi keşfetmeleri ve başlangıçtaki kaygılarını hafifletmeleri için zaman 
vermesidir (15). Diğer bir yol psikolojik danışmanın odanın görünümüne, oda da oyuncakların, kitapların 
ve oyun alanlarının bulunmasına önem vermesidir (4). Çocuğa oturma seçeneği sunmak ve çocuk ile 
psikolojik danışmanın göz hizasında oturmasını sağlamakta rahatlığı arttırabilir. Mobilya çocukların 
boylarına uyacak şekilde küçük olduğunda bu daha kolay ve verimli bir şekilde yapılır (17) (18). Çocukların 
ayaklarının yerden sarktığı büyük sandalyelere veya kanepeye gömülme hissi, birçok çocuk için 
korkutucu görünebilir (15). 

Fiziksel ortamla ilgili diğer bir önemli hususta çocuklar için güvenli bir ortamın sağlanmasıdır. 
Psikolojik danışmanın ofisinde bulunan herhangi bir nesne çocuk tarafından oyun nesnesi haline 
dönüştürülebilir veya kontrolsüzlük anlarında makas gibi eşyalar tehlikeli bir silah haline gelebilir (9). 

Psikolojik danışmanlar kişisel görünümlerinin çocuklarla ilişkilerini nasıl etkileyebileceği konusunda 
da dikkatli olmalıdır. Çok rahat giyinmek, görüşmenin bir oyun oturumu ya da sohbet olduğu yönünde 
yanlış bir izlenim yaratabilir. Öte yandan, çok resmi kıyafetler giymekte çocuklar tarafından otorite rolü 
olarak algılanabilir (16). Genel olarak çocuklarla psikolojik danışma sürecinde daha günlük giysilerin 
tercih edilmesi önerilir (7). 

Çocukla Psikolojik Danışmada Süre 

İlk görüşmede diğer görüşmelerden farklı olarak çocuğun kendisini ifade edebilmesi adına yeterli 
zamanının olması ve ebeveynlerinde kaygılarının yeterli düzeyde ele alındığını hissedebilmeleri adına 
görüşme süresi daha uzun tutulabilir (7). Diger görüşmelerde çocuğun dikkat süresinin  yetişkinlere 
göre daha kısa olduğu göz önünde bulundurularak danışma oturumları 20 dakika ile 
sınırlandırılabilir. Eğer oturumlarda oyun terapisi kullanılacaksa süre daha fazla olabilir (8). 

Çocukla Psikolojik Danışmada Temel Psikolojik Danışma Becerilerinin Kullanımı 

Psikolojik danışma alanındaki uzmanlar, etkili psikolojik danışma sürecinin temeli olarak temel 
psikolojik danışma becerilerini edinmenin önemini vurgulamaktadır (19) (20). 

Yetişkinlerle psikolojik danışmada içerik yansıtma iletilen sözlü mesajı yansıtmak anlamına gelir. 
Çocuklarla yapılan psikolojik danışmada içerik yansıtma davranışsal izleme olarak karşımıza çıkar. 
Davranışsal izlemede danışman, çocuğa herhangi bir anda ne yaptığını basitçe yansıtır (21). Örneğin, 
danışman çocuğa “bir şey inşa ediyorsun”, “kumla oynamaya karar verdin” diyebilir. Davranışsal 
izleme, çocuklar oyun veya aktivitelerle meşgul olduklarında psikolojik danışmanın dikkatini 
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iletmesinin bir yoludur. Davranışsal izlemede, danışman sadece çocuğun dünyasına dikkat çekmekle 
kalmaz, aynı zamanda o dünyanın önemini de kabul eder (1). 

Kottman, çocuklara nasıl hissettiklerini sormanın anlamsız olduğunu, çünkü genellikle bu soruyu 
cevaplayacak öz farkındalık veya dilden yoksun olduklarını dile getirmiştir. Bu nedenle, bir çocuğun 
sözsüz olarak ilettiği hissinin uygun bir şekilde yansıtılması gerekir. Örneğin, "Oldukça sinirli 
görünüyorsun çünkü o köpek trene sığmıyor" şeklinde yapılan bir yansıtma çocuğun duygularının 
farkına varmasını kolaylaştırır. Yetişkinler dahi duygusal dünyalarını kelimelerle ifade etmekte güçlük 
çekerken, çoğu çocuk bunu oynayarak kolaylıkla yapar. Çocuk rol yapma veya oyuncak bebeklerle, 
kuklalarla oynarken duygularını ifade edebilir. Danışman, çocuğun oyununda ortaya çıkan duyguları 
yansıtarak (örneğin, "Köpek çok korkuyor ve adamdan kaçmak istiyor"), yalnızca bu duyguların 
anlayışını iletmekle kalmaz aynı zamanda çocuğun deneyimini de derinleştirir (22). Çocukla psikolojik 
danışmada özetleme becerisinin kullanımı içerik ve duyguyu bütünleştirmeyi amaçlar. İçeriği özetlemek 
danışanın bağlantıları görmesine ve büyük resme bakabilmesine yardımcı olur (23).Baş sallama ve sözlü 
ifadeler gibi asgari düzeyde teşvik becerilerinin kullanılması, danışana sözünü kesmeden dikkatle 
dinlediğini gösterir (9).Açık uçlu sorular detaylandırmayı teşvik etmeye, belirli örnekleri ortaya 
çıkarmaya ve danışan iletişimini kolaylaştırmayı amaçlar. Bunlar, "Ebru sana senin bir pislik olduğunu 
söylediğinde nasıl tepki verdin?" Gibi açık sorular olabilir. Ayrıca, "Bana Ebru ile ilişkinizden bahsedin" 
gibi dolaylı olarak yanıt isteyen ifadeler de olabilir. Soru sorma becerilerini etkili bir şekilde 
kullanılması, bir çocuğun veya ergenin daha fazla içgörü kazanmasına yardımcı olabilir. Özellikle, 
"Nasıl" soruları genellikle duygular hakkında tartışmaya yol açar. “Ne” soruları, mevcut konuyla ilgili 
gerçekler ve durumlar hakkında tartışmalara yol açma eğilimindedir (23). 

Psikolojik danışmanlar, çocukla psikolojik danışma yaparken soru sorma becerilerini kullanma  
konusunda esnek olmalıdır. Çocuğun bilişsel gelişim düzeyinin, dil yeteneklerinin ve sosyal etkileşim 
tarzının dikkate alınması önemlidir. Psikolojik danışmanlar suçlama olarak algılanabilecek “Neden” 
sorusundan kaçınmalıdır (16). Bunu önlemenin yolu “neden” sorularını “ne” sorularına dönüştürmektir 
(24). Örneğin, bir çocuğa “neden bekleme odasında kardeşine vurdun?” demek yerine “Bekleme odasında 
kardeşinle aranda ne oldu?” diye sorulabilir. “Ne” soruları çocuğun problem çözme ve neden-sonuç 
ilişkisini anlama yeteneği hakkında bilgi sağlar (25). 

Çocukla Psikolojik Danışmada Sınır Koyma 
Çocuklarla psikolojik danışma sürecini yetişkinlerle psikolojik danışma sürecinden ayıran farklardan birisi, 
terapötik sözleşmenin oluşturulmasıdır. Çoğu çocuğun psikolojik danışma süreci hakkında çok az bilgisi 
vardır. Bu noktada psikolojik danışmanın ilk görevlerinden birisi çocukla bir bağ kurmak ve amaçlar 
üzerinde çalışmaktır. Psikolojik danışman çocuğa psikolojik danışmanın ne anlama geldiğini, kişinin 
duygu ve davranışlarını anlamanın neden önemli olduğunu ve başkaları üzerindeki etkisini öğretir. 
Psikolojik danışma oturumlarında bazı kurallar vardır: gizlilik, görüşmeye zamanında gelme ve bu konuda 
tutarlı davranışlar sergileme, görüşme yeri ve görüşme süresi gibi. Bununla birlikte psikolojik danışma 
süreci aynı zamanda duyguların hem oyunda hem de konuşmada ifade edilme yolları hakkında içsel ve 
genellikle söylenmemiş bir anlaşmaya dayanır.  Bazı durumlarda, çocuk ve danışman arasındaki 
iletişim, her biri diğerinin güvenlik ihtiyacını hissedip saygı duyarak kolaylıkla ortaya çıkar (26).  
Psikolojik danışmanlar zaman zaman çocukla psikolojik danışma sürecinde sınır belirlemenin önemini 
gözden kaçırabilir(1).Sınır belirleme, ilişkideki sınırları açıkça belirlemek için kullanılabilir, böylece hem 
danışman hem de danışan birbirleriyle daha iyi bir ilişki kurabilir (27).Sağlıklı sınırlar belirlendiğinde, her 
iki birey de ilişkide daha özgürce hareket edebilir. Sınırlar, terapötik ilişkide güvenlilik ve tutarlılık 
sağlayabilir (28). Çocukla danışma yaparken sınır belirlemenin amaçları; danışana, danışmana, oyun 
malzemelerine ve odaya fiziksel zararın önlenmesi, ilişkide sınırları çizmek, koşulsuz olumlu bakış açısını 
korumak ve iç kontrol odağının gelişimini teşvik etmek olarak sıralanabilir (29) (30). Landreth, çocuğun 
duygularını veya isteklerini kabul ederken aynı zamanda sınırda koyan ve ardından alternatif bir seçenek 
sunan bir sınır belirleme modeli tanımlamıştır (31). Örneğin odaya kum atmak isteyen bir çocuğa bu modele 
göre "Kumu odaya atmanın nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorsun, ancak kum atmak için değildir, 
bunun yerine topu fırlatabilirsin" şeklinde veya duvarı boyamak isteyen bir çocuğa “Duvar resim yapmak 
için değildir, ama bahse girerim boyayabileceğin başka bir şey düşünebiliriz” şeklinde sınır konulabilir (21). 

Bazen danışanlar danışmana dini görüşü, ilişkileri, kişisel telefon numarası, ev adresi vb. konularda 
kişisel sorular sorabilirler. Danışman bu tür ayrıntıları paylaşma konusunda “Benim hakkımda daha 
fazla bilgi sahibi olmak senin için önemli, ancak bunlar gizli tutmayı tercih ettiğim şeyler. Bu alanda 
birbirimizle zaman geçirebiliriz ” diyerek danışana sınır koyabilir (32). Terapötik sınırların kullanılması, 
hem danışmanın hem de danışanın terapötik sürece daha fazla dâhil olmasını sağlar çünkü ilişkinin 
sınırları netleştirilmiştir (27). 
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Sınır belirlemenin terapötik faydaları, danışmanlık literatüründe geniş çapta tartışılmıştır (29) (27) (33). Sınır 
belirleme fiziksel ve duygusal güvenlik sağlayabilir (29) (26), olumlu bağlanmanın gelişimini 
destekleyebilir, çocuğun kendi kendini düzenlemesine yardımcı olabilir (33). 

 
Çocukla Psikolojik Danışmada Gizlilik 

Psikolojik danışman ve danışan arasındaki gizlilik, terapötik ilişkinin temeli olarak düşünülür. 
Psikolojik danışma sürecinin ayırt edici özelliği, danışan ile psikolojik danışman arasında bir güven 
ilişkisinin kurulmasıdır ve bu ilişki süreç boyunca dikkatle korunmalıdır (9). 

Çocukla psikolojik danışmada reşit olmayanlar gönüllü olarak bilgilendirilmiş onam veremezler ve 
çocuğun menfaatlerini belirlemek ve daha sonrasında bu menfaatleri korumak için gerekli adımları 
atmak psikolojik danışmanın yükümlülüğüdür (34). 

Çocuklarla çalışan psikolojik danışmanlar, dört alternatif yaklaşımdan birini kullanma eğilimindedirler. 
Bunlardan ilki ebeveynlerin sürece aktif katılımcılar olarak dahil edilmesini savunur. İkinci yaklaşımda 
psikolojik danışman, çocuğu danışan olarak kabul eder ancak ebeveyn izni isteyebilir ve ebeveynlere 
rapor verebilir. Bu, genel bir ilerleme raporu şeklinde veya oturumun içeriğinin daha ayrıntılı tartışılması 
şeklinde olabilir. Üçüncüsü, psikolojik danışman gizliliğe uygun bir şekilde oturumlarını gerçekleştirir 
ancak daha sonra çocuğun risk altında olduğu hissedilirse ebeveynler ve/veya diğer kurumlar sürece 
dahil edilebilir. Dördüncü yaklaşımda ise süreç boyunca tam bir gizlilik sağlanır (35). 

Psikolojik danışma sürecinin başında psikolojik danışmanın çocuğa anlattıklarının gizli kalacağı, 
kendisi istemedikçe ebeveynleriyle ya da bir başkası ile paylaşılmayacağı belirtilmelidir. Ancak bir 
yandan da bazı önemli bilgilerin paylaşılması gereken özel hususlar olduğu konusunda da uyarılarda 
bulunulmalıdır (36). “ Seni tanıyabilmem ve neyi sevip neyi sevmediğini öğrenilmem için konuşmaya ve 
birlikte bir şeyler yapmaya zaman ayıracağız. Bu özel bir konuşma olacak. Sen istemedikçe 
söylediklerini ebeveynlerine veya bir başkasına söylemeyeceğim. Fakat kendine zarar vereceğini, bir 
başkasına zarar vereceğini veya birisinin sana zarar vereceğini söylemen durumunda bunu gerekli 
kişilerle paylaşabilirim” şeklinde bir açıklama yapılabilir (16). 
 
Gizliliği açıkladıktan sonraki aşama terapötik alan kavramını çocuğa anlamlı gelecek bir şekilde 
açıklamak olabilir. Bu görüşmelerin amacının çocukların kendilerinde zorluklara ve üzülmeye neden 
olan şeyleri keşfetmelerine ve anlamalarına yardımcı olacak bir alan sağlamak olduğu söylenebilir. Bu 
noktada psikolojik danışman çocuğu isterse konuşabileceği, çizebileceği veya odadaki diğer 
materyallerden herhangi birini kullanabileceği önerisi ile düşündüklerinden söz etmeye davet edebilir 
(37). 

Çocukla Psikolojik Danışmada Erken Sonlandırma 

Çocuklara ve ailelerine yönelik yapılan psikolojik danışmada erken sonlandırma oranı %40- 60’lık bir 
orana sahiptir (38) (39). Genellikle ebeveynlerin ve çocukların psikolojik danışma süreci ile ilgili duyguları 
ve aynı zamanda yüzleşilen konular erken sonlandırmanın nedenlerindendir (40) (41). Erken 
sonlandırmanın diğer nedenleri arasında ise başlangıçta psikolojik danışman ile danışan arasında etkili 
bir terapötik ittifakın sağlanamaması ve sosyoekonomik koşullar yer alır (42). 

Psikolojik danışma sürecini çocuklar tek başlarına kendileri başlatmasa da çocuğun psikolojik danışma 
ile ilgili tatminsizliği de erken sonlandırmaya neden olabilir (41). Çocukların tatminsizliği psikolojik 
danışma konusunda ki anlayış eksikliğinden ve değişim için gerekli motivasyonun sağlanamamasından 
ziyade çocukların seslerinin duyulmadığını düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Genellikle çocuklar 
yetişkinler tarafından görüş ve fikirlerinin alındığı ve onurlandırıldıkları bir ilişki içerisinde olmazlar. 
Bu nedenle psikolojik danışman tarafından çocuklara fikirlerine değer verildiğinin iletilmesi sürece 
katılımlarının devamını sağlamada etkili olacaktır (43). 

Sonuç 
 

Bu bölümde çocukla psikolojik danışma sürecinin yetişkinlerle psikolojik danışma sürecine göre 
farklılıkların neler olabileceğine değinilmiş ve bu farklılıkların profesyonel olarak nasıl ele 
alınabileceğinden söz edilmiştir. Çocuklarla görüşmeye ilişkin özel hususların neler olduğu, özellikle 
ilk görüşmede psikolojik danışmanın çocukla etkileşiminin önemi üzerinde durulmuştur. 
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Çocukla psikolojik danışma sürecinde, psikolojik danışman ve danışanın etkili ve doğru bir iletişim 
kurabilmeleri de önemli noktalardan birisidir. Çocuklar psikolojik danışmaya genellikle çevrelerindeki 
yetişkinler tarafından yönlendirildiği için anne- baba, Psikolojik danışman ve gerektiğinde okul arasında 
iş birliğinin sağlanması psikolojik danışma sürecinin verimliliğini arttırmaktadır. 

Uzmanlara Öneriler 

Çocukla psikolojik danışmada, yetişkinlerle yapılan psikolojik danışma sürecine göre bir takım 
farklılıklar içermektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri çocukların 
gelişim seviyesine uygun bir dil kullanmaktır. Bu yüzden de çocukla danışma yapacak psikolojik 
danışmanların gelişim psikolojisine hakim olmaları önerilmektedir. 

Çocuklar psikolojik danışmaya genellikle gönüllü olarak gelmezler. Bu yüzden de psikolojik 
danışmanların kendileriyle görüşme çabalarına direnç gösterebilirler. Sonuç olarak psikolojik 
danışmanların iş birliğini ortaya çıkaracak ve motivasyonu arttıracak şekilde süreci ele almaları tavsiye 
edilir. 

Çocukla psikolojik danışma sürecinde en önemli zorluklardan birisi de çocuğun görüşme sırasında 
konuşmamasıdır. Böyle bir durumda yapılması gereken çocuğu konuşturmak değil, psikolojik 
danışmanın çocuğun ne söylemek istediğini bilmeye gerçekten istekli olduğunu çocuğa iletmektir (4). 

Bir çocuğun dünyası, genellikle yetişkinlerin çocuğa ne yiyeceğini, nasıl giyineceğini, nerede ne zaman 
kiminle olacağını belirlediği bir dünyadır (44).Çocuklar özerklikten yoksun olmaları nedeniyle, psikolojik 
danışmanlar da dahil olmak üzere yetişkinleri kural koyucu, disiplinci ve sürekli tavsiyelerde bulunan 
bir otorite rolünde algılama eğilimindedirler (15). Sonuç olarak psikolojik danışmanlar kendilerinin rolü 
ve sorumluluğunun açıklığa kavuşturulmasına özel önem vermelidir. 

Psikolojik danışmanlar çocuklarla çalışırken objektif bir tutum sergilemekte zorlanabilir. Yetişkinlerin 
çocukları iyi ya da kötü çocuk olarak görme eğilimleri vardır. Eğer psikolojik danışmanlar böyle bir 
eğilim içerisindeyse iyi olarak nitelendirdikleri çocuklarla çalışmaktan keyif alırken, kötü olarak 
nitelendirdikleri çocuklarla çalışmaktan kaygı ve korku duyabilirler. Benzer şekilde yetişkinlerin 
çocuklarla aşırı özdeşleşme ya da az özdeşleşme gibi bir durumları da vardır. Çocuklarla aşırı 
özdeşleşme olduğunda sınır koyma konusunda zorlanılabilir, kendi çocukluklarında yaşanılan 
çatışmalar çocuklara yansıtılabilir ve bundan dolayı çocukların güçlü yönleri görülemeyebilir. Daha az 
bir özdeşleşme olması durumunda ise çocuğun gelişimine uygun bir şekilde yaklaşmakta güçlük 
yaşanabilir (7). Bunlar da psikolojik danışmanların önem vermesi gereken konular arasında yer alır. 

Ailelere Öneriler 

Psikolojik destek almak utanılan, diğer bireylerden saklanılması gereken, insanların ne diyeceği 
konusunda kaygılar yaratan bir durum olarak nitelendirilmemelidir. Bu nokta da ailelerin çocuklarının 
sağlıklı gelişimi için gerektiği durumlarda psikolojik danışmandan destek alma konusunda anlayışlı 
olmaları önemlidir. 

Çocuklar psikolojik danışmanla görüşmeden önce mutlaka çocuğa bilgi verilmelidir. Çocuğa “oyun 
oynayacağın bir yere gidiyoruz” şeklinde yapılan bir bilgilendirme, süreci olumsuz etkileyebilir. 
Ailelerin, çocuğa psikolojik danışmana gelmeden önce nasıl bilgilendirmede bulunulacağı konusunda 
endişeleri varsa psikolojik danışmanla iletişime geçilerek bilgi alış verişinde bulunulabilir. 

Çocuklara psikolojik danışmandan destek almalarının onların olumsuz davranışlarından 
kaynaklanmadığının hissettirilmesi ve psikolojik danışmanla aralarında geçen görüşmelerin gizli 
tutulacağının da aileler tarafından çocuklarına aktarılması önemlidir. 

Ailelerin psikolojik danışmaya olan inançlarını ve güvenlerini çocuklarına iletmeleri süreci 
kolaylaştırıcı bir faktör olabilir. Psikolojik danışma oturumlarının çocuğun yararına olacak şekilde 
ilerlemesi için ailelerin psikolojik danışmanla iş birliği içerisinde olması önerilir. Çocuklara, psikolojik 
danışma yaşantısının tüm aileye olumlu anlamda bir yansımasının olacağı belirtilerek, çocuğun 
kendisini sorunlu bir çocuk olarak görüp, dışlanmış hissetmesinin de önüne geçilebilir. 

Psikolojik danışma süreci hızlı bir şekilde ilerleyen ve problemlere anında çözüm yolu getiren bir süreç 
değildir. Bu noktada ailelere, sabır ve anlayışla, sürece destek olmaya çalışmaları tavsiye edilir. 
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