
 
 

ÇOCUĞUNUZA DİSİPLİN KURALLARI KOYMA VE SORUMLULUK KAZANDIRMA 
 

 
Her çocuk uygunsuz birtakım davranışlarda bulunabilir. Sosyalleşme sürecinde neyin doğru 
olup neyin yanlış olduğunu öğrenirken yetişkinlerin koydukları disiplin kurallarını baz alırlar. 
Çocuğun kendinden emin, sorumluluk sahibi ve çevresiyle uyum içerisinde olabilmesi adına 
bu kurallara ve koyuluş şekline dikkat etmek gerekmektedir.  
Öncelikle disipline etmenin cezalandırma demek olmadığı iyi bilinmelidir. Bu konuyla ilgili 
yapılan hem bilimsel araştırmalar hem klinik çalışmalar göstermektedir ki çocuklara kurallar 
koyarken olumlu yöntemlerin uygulanması cezanın uygulanmasından daha etkili sonuçlar 
verir.  
 
Sınırları ve Kuralları Belirlerken Nelere Dikkat etmeliyiz?  
 
Koyduğunuz sınırlar ve kurallar çocuğun gelişim dönemine uygun olmalıdır. Çocuğunuz 
büyüdükçe, yerine getirmesini beklediğiniz sorumlulukları artırmalı ve aynı şekilde ona 
tanıdığınız sınırları da genişletin.  

Sınırları ve kuralları belirleme sürecine çocuğunuzu dahil edin, fikrini alın. Bu tavrınız onu 
önemsediğinizi gösterir. Tartışarak her iki tarafı da tatmin eden orta noktayı bulabilirsiniz.  

Kural koyarken amaç çocuğunuzu kendinize uydurmak değil, çocuğunuzu kazanmaktır. 
O yüzden koyduğunuz kuralın gerekçesini mutlaka anlatın.  

Kurallar ve sınırlar açık ve net olarak belirlenmeli. Çocuğunuzun sadece neyi yapmaması 
gerektiğini değil aynı zamanda neyi yapması gerektiğini de belirtmelisiniz.  
 
Mesela ‘Caddede oyun oynamanı istemiyorum’ dersek çocuğa neyi neden yapması 
gerektiğini anlatamamış oluruz. Onun yerine,  
Caddede oynadığında arabaların sana zarar vermesinden korkuyorum, bu yüzden de caddede 
oynamak yerine oyun parkında oynamanı istiyorum.  
Belirlenen kurallara uyma ve uymama durumunda nasıl bir ödül ya da ceza konulacağı 
önceden belirlenmeli, çocuk davranışının sonuncunda neyle karşılaşacağını bilmelidir.  

Kurallara uyma ya da uymama durumunda vereceğiniz tepki sadece davranışa yönelik 
olmalı, çocuğun benliğine yönelik genellemelerden kaçınılmalıdır.  

Kuralları ve sınırları çok katı koymak yerine bazı esneklikler tanıyabilirsiniz. Böylece 
çocuğunuza ‘ben ne istersem o olur’ mesajını vermemiş olursunuz.  
 
Kuralları Uygularken Nelere Dikkat Etmeliyiz?  
 
Uygulamada öncelikle dikkat edilmesi gereken şey ‘tutarlı’ olmaktır.  
 



 
Uygulanacak yaptırımlar zamandan zamana, durumdan duruma ve ebeveynden 
ebeveyne değişmemelidir.  

Kurula uyulması ya da uyulmaması durumunda vereceğiniz tepki hemen davranışın 
peşinden olmalıdır ki çocuk davranışıyla sonucu arasındaki bağı kurabilsin.  

Özellikle küçük çocuklarda olumlu davranış sonucunda övgünün işlevselliği kısıtlı olabilir. 
Bu yüzden, sözel olan övgüyü somutlaştırmak gerekebilir. Bunun en ideal yöntemlerinden biri 
jeton biriktirmedir. Mesela, çocuk her odasını topladığı gün için 1 jeton/pul alabilir, önceden 
belirlediğiniz sayıda jetona ulaştığında ise istediği bir ödül verilebilir.  
 
Kurallar Delindiğinde Ne Yapmalıyız?  
 
Ceza uygulamadan önce alternatif yollar denenmesi daha etkili olacaktır. Bunun için 
çocuğunuzu uygun sosyal davranışa yönlendirebilirsiniz. Mesela ‘duvarları çizmeni 
istemiyorum’ demek yerine ‘boya yapman için sana kocaman bir kağıt ve değişik kalemler 
verebilirim’ diyebilirsiniz.  

Çocuğunuz bir kuralı deldiğinde ‘mola verme’ tekniğini uygulayabilirsiniz. Bu yöntem, 
istenmeyen davranış gösteren çocuğu ortamdan uzaklaştırmaya dayanır. Bu ortamda 
çocuğun kendini oyalayabileceği bir araç bulunmamasına dikkat edilmelidir.  

Yukarıda bahsedilen jeton biriktirme yöntemi burada da kullanılabilir. Çocuğunuz bir 
kuralı deldiğinde elde ettiği jetonları geri alabilirsiniz, ancak hangi durumda ne kadar jetonun 
geri alınacağı önceden belirlenmelidir.  
 
SORUMLULUK KAZANDIRMA  
 
Çocuğa ev içinde bazı işlerin sorumluluğunun verilmesi , kendisini evde değerli ve gerekli 
hissetmesini sağlar, bu da özgüven üzerinde etkilidir.  
 
Nelere Dikkat Etmeliyiz?  
 
Çocuklar sorumluluklarını tek başlarına almazlar, sizin öğretmeniz gerekmektedir.  

Alacakları sorumluluklar yaşlarına ve potansiyellerine göre belirlenmelidir, büyüdükçe 
artırılmalıdır. Eğer gelişim dönemine uygun olmayan bir sorumluluk verirseniz ve 
başaramazsa kendine olan güveni azalır ve sorumluluk alma konusunda isteksiz olur.  

Çocuğunuzun sorumluluklarını onlar adına üstlenmemeniz gerekir. Davranışlarının 
sonuçlarına katlanması gerektiğini bilmelidir.  

Çocuğun sorumluluk almasıyla itaat etmesini birbirine karıştırmamak gerekir. İtaat 
çocuğa yapması gereken işin söylenmesi ve uymasının beklenmesidir. Çocuğun görüşleri, o 
işi yapmak isteyip istememesi önemsenmez. Sorumluluk alma durumunda ise çocuğun 
görüşlerine yer verilir, birlikte karar verilir.  

Çocuğunuzdan beklediğiniz sorumluluklar açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. 
Ondan davranışsal olarak ne beklediğinizi, bu sorumluluklarını günün hangi bölümünde 
yerine getirmesi gerektiğini, yerine getirmediğinde ne gibi bir yaptırım uygulanacağı önceden 
çocukla beraber kararlaştırılmalıdır.  

Çocuğunuzun sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenmesi uzun bir süreçtir. Bu süreçte 
önemli olan sabırlı, kararlı ve tutarlı olmaktır. Zaman zaman ortaya çıkabilecek 
başarısızlıkları öğrenme için bir fırsat olarak değerlendirip ümidinizi yitirmemeniz gerekir.  
 


