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Çocuklar üzerinde olumlu davranışı yaratabilmek, onlara olumlu 
davranışları aşılamak adına öncelikli olarak yapılması gerekenler 
elbette ki olumlu ebeveyn olmakla başlamaktadır. Çocuklar 
ebeveynlerin olumlu yaklaşımlarını ne kadar erken görmeye başlar 
ve o gücü hissederlerse davranışlardaki değişimler de aynı şekilde 
değişir ve gelişir. Bu sebeple öncelikli olarak çocuklara kural 
koymak önemlidir. Hiçbir çocuk sonsuz özgürlük istemez, sınırlarını 
bilen ve tanıyan çocukların daha mutlu olduğu gözlenmektedir. Bu 
yüzden de hayır diyebilmek, her istediğine evet dememek 
önemlidir.

Bu noktada çocukların tepkilerine karşı net bir duruş sergilemek, anne baba olarak aynı dili 
konuşmak ve pes etmemek gerekir. Ağlayarak kuralları çiğneyip dilediğini yapabildiğini gören bir 
çocuk her istediği için aynı tavrı göstermeye devam edecektir. Bu sebeple sabırlı olmak, pes 
etmemek, bu şekilde istediklerini yapamayacağını öğretmek önemlidir.

Sınırını bilmek kadar beklemek de çocukların öğrenmesi ve geliştirmesi gereken 
davranışlardandır. İstediklerinin hemen gerçekleşmesi düşünülenin aksine çocuğun kolay sıkılan, 
vazgeçen ve sık talepte bulunan bireylere dönüşmesine sebep olabilmektedir. Hazzını ertelemeyi 
öğrenemeyen bir çocuk dünyanın kendi etrafında döndüğü düşüncesine kapılıp gidecektir. İstek 
ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına beklemesi gerektiğini öğrenmelidir. Bu noktada elbette 
ebeveynlerin tutumları önem arz etmektedir. Sınırlar konusunda olduğu gibi beklemek 
istemeyen çocuk tepkiler verecektir. Önemli olan bu tepkiler karşısında pes etmemek ve güçlü 
durmaktır.

“Çocukların neyin iyi olduğunu bilen güçlü ebeveynlere ihtiyaçları vardır.”

Bu süreçlerin gerçekleşmesi, çocuğa davranışı öğretmek ve geliştirmek için yukarıdaki adımlar 
atılırken çocuk ile otorite savaşına girmemeniz gerekir. Uyum içerisinde giden ilişkiler bizi 
başarıya götürmekte ve olumlu davranışı aşılamaktadır. Uyumlu bir ilişki için ses tonunu kontrol 
etmek, emretmemek, rica etmek gerekir. Çocuk, ceza almamak adına ya da ödül almak adına bazı 
davranışları göstermeye başladıysa o noktada ters giden bazı durumların olduğunu gözden 
kaçırmamak gerekir. Ceza almamak adına yapmaması gereken bir davranışı anne ve babası 
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görmeden yapmaya çalışmasının veya yalan söylemesi gibi noktalara gitmediğinin takibinin 
yapılması da önemlidir.

Çocuklara muhakkak doğru davranışın ne olduğu açıklanmalıdır. Yanlış yaptığı davranışın ne 
olduğu açıklanmadan ceza verilmemelidir. Unutmayınız ki çocuklar davranışı ile ilgili herhangi bir 
karara sahip değilken neyin doğru neyin yanlış davranış olduğunu anlayamayabilir. Dolayısıyla 
verilen cezanın hangi davranışa yönelik olduğu net aktarılmalıdır. Aynı şekilde yapılan her hangi 
bir davranış için övgü veya takdir şeklinde çocuk motive edilirken de hangi davranışından dolayı 
ve neden övgü aldığının açıklanması gerekir. Takdir edilirken de çocuğun başkaları ile 
kıyaslanmaması ya da kişiliğine yorum yapılmaması önemlidir. Duygular belli edilerek 
davranışına yönelik konuşmak çocuğu motive edecektir.
Ebeveynlere bu konuda destek olmak ve doğru yönlendirme yapmak adına birçok kitap 
bulunmaktadır.  Dr. Robert J. Mackenzie’nin Yakamoz Yayınları’ndan Çocuğunuza Sınır Koyma 
adlı kitap bu konuda sizlere tavsiye edebileceğimiz kitaplar arasındadır.

http://www.gazetevatan.com/yard-doc-dr-oktay-aydin-676778-yazar-yazisi--cocugunuza-kural-
koymanin-kurallari-/
http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/Olumludisiplin0-36.pdf
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/517/6449.pdf
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