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İstenen davranışın sıklığını artırmak, istenmeyen davranışın sıklığını azaltmak ve sonrasında onu 
ortadan kaldırmaya çalışmak hepimizin amaçladığı bir durumdur. Bu amaca ulaştığımızda 
gösterdiğimiz çabanın kalıcı hale gelebilmesi işin en önemli kısmıdır fakat bunu başarmak her 
zaman kolay olmayabilir. Bu yazımızda 10-13 yaş grubundaki çocuklarda olumlu davranışı 
geliştirebilmek için neler yapılabileceğini sizlerle paylaşacağız. Tabii öncelikle bilinmelidir ki 
olumsuz davranışlar ortaya çıkmadan önce bazı uygulamaların yapılması, çabanızı büyük ölçüde 
azaltacaktır. 

Peki, Bu Süreç Nasıl Planlanmalıdır?
• Kurallar oluşturun. Kuralları oluştururken birlikte belirlemeye ve önceden planlanmış özel bir 
zaman dilimi içerisinde olmasına dikkat edin. Bu sizin bu konuya ne kadar önem verdiğinizi 
gösterir. 
• Kuralları kısa, açık ve net ifadelerle belirleyin.
• Kurallara uyulduğunda ya da uyulmadığında verilebilecek tepkinin ne olduğunu belirtin. Bu 
konuda anne baba olarak net ve tutarlı olun.
• Kuralların ne olması gerektiğini sadece siz belirlemeyin, çocuğunuzun da �krini alın. Kendiniz 
kural belirlemek isterken otoriter bir tutumda değil, daha yumuşak ve duygularınızı anlatan 
cümlelerle ifade etmeye çalışın. “Ödevlerini zamanında yapmanı istiyorum.” cümlesi yerine 
“Ödevlerini zamanında yapmadığında hatırlatmak zorunda kalabiliyorum. Bu durum sürekli 
olduğunda tartışabiliyor ve her ikimiz de üzülebiliyoruz. Ayrıca ödevlerin zamanında bitmediği 
için kendine de vakit kalmıyor ve bazen bu nedenle geç yatabiliyorsun. Düzenli uyuman senin 
gelişimin için önemli. Bu nedenle ödevlerine ayıracağın vakti ayarlayalım istiyorum.” ifadesini 
kullanmanız yerinde olacaktır.
• Kurallara uyulmadığında sonuçlarının neler olabileceği konusunu mutlaka konuşun. 
Karşılaşılabileceği yaptırımlar konusunda onu bilgilendirin. 
• Kurallar, sadece çocuğa özel olmamalı, sizin için de olmalı. Anne ve baba olarak evde 
uyulması gereken kuralları da belirlemelisiniz. 
• Kurallar, sözlü değil yazılı olarak ifade edilmelidir. Bu durum işin ciddiyetinin algılanmasına 
yol açar.
• Yazılı olan bu kurallar evin herkesçe görünen bir yerine asılabilir. Böylelikle akılda tutulması 
kolaylaşacaktır.

DAVRANIŞI GELİŞTİRMEK VE DEĞİŞTİRMEK ÜZERİNE
Çocuk, Kurallara Uymak İstemediğinde Ne Yapmalı?
10-13 yaş aralığındaki bir çocuktan davranışlarının olumlu, kontrollü, istikrarlı olmasını beklemek 
gerçek dışı bir durumdur. Kuralları oluşturmanıza rağmen çocuğun uymadığı zamanlar olacaktır. 
Bu durumda yapılması gerekenler şunlardır:
• Görmezden gelebilirsiniz. İstenmeyen davranış ilk defa gerçekleşmişse görmezden gelip 
olumlu davranışlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Çocuğa yanlışını düzeltme şansı tanıyın.
• Sözel uyarıda bulunabilirsiniz. Uyarı yaparken tehditkâr konuşmak yerine kuralı 
hatırlatabilirsiniz.
• Olumsuz davranışı yaptığında hemen tepki vermek yerine fark ettiğinizi belirtin ve bu 
durumu düşünmesi için ona kısa bir süre verin. Süre sonunda davranışlarını birlikte değerlendirin.

Ödül Nasıl Olmalı ve Ne Zaman Verilmeli?
Olumlu davranışların sıklığını arttırmak ve onu kalıcı hale getirmek için pekiştireç kullanabilirsiniz. 
Bu pekiştireçleri kullanırken ne olduğu, ne zaman verildiği ve hangi aralıkta verilmesi gerektiği 
önemlidir. Pekiştireç verirken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
• Pekiştireç olumlu davranıştan hemen sonra verilmelidir. Çünkü çocuğun ödülü davranışla 
özdeşleştirmesi önemlidir. 
• Çocuğun yaşına dikkat edilmesi gerekir. 10 yaşındaki bir çocuğun ilgisi ve isteği 13 yaşındaki 
bir çocuğun isteği ve ilgisiyle aynı olmayabilir. Ayrıca bir başka çocukta olumlu etki bırakan 
pekiştireç sizin çocuğunuzda aynı etkiyi bırakmayabilir bu nedenle bireysel farklılıkları göz ardı 
etmemeniz gerekir. 
• Pekiştireçin aynı olmaması gerekir. Hep aynı olan pekiştireç önemini ve etkisini zamanla 
yitirecektir.
• Her davranıştan sonra verilen pekiştireç, yeni öğretilmiş davranışların kalıcılığını arttırmak için 
kullanılır. Bu nedenle davranış kazanıldıktan sonra verilen pekiştireçlerin zamanı aralıklı olmalıdır.

Peki, Ceza Bir Yöntem midir, Kullanılması Ne Kadar Gereklidir?
Ceza, genelde anne ve babaların ilk uyguladıkları durumdur. Tanımlayacak olursak çocuk için 
istenmeyen ve olumsuz bir durum yaratan her türlü uyarıcıdır. Olumsuz davranışın ortadan 
kalkması için ya çocuğa olumsuz bir uyarıcı vermek ya da çocuğun bulunduğu ortamdan çocuk 
için hoş olan uyarıcıyı almak biçiminde gerçekleşebilir.  Bu yöntem kısa süreli olarak işe 
yarayacaktır. Fakat bir süre sonra duyarsızlaşma yaşanabilir, ardından karşı gelme davranışı 
doğabilir. Çocukta kin, nefret, kaygı, korku gibi olumsuz duygular yaratabilir. Ayrıca tüm bu 
olumsuzluklar çocuğunuzla aranızdaki çatışmayı arttırabilir. Bu nedenle eğer başa çıkamadığınız 
bir durum varsa temelinde yatan sebepleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için bir psikolog ya 
da pedagogdan yardım alabilirsiniz.
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