
 
 
OLUMLU DAVRANIŞI PEKİŞTİRME  
 

Çocukların olumsuz davranışları daha çok dikkat çeker. Yanlış bir şey yaptıklarında hemen tepki 
gösteririz, tembihler, öğütler ya da azarlar başlar. Olumlu davranışlar söz konusu olduğunda tepki 
konusunda o kadar cömert olmayabiliyoruz. Çünkü doğal davranış olarak algılıyor, üzerinde 
durma gereği duymayabiliyoruz. Mesela sorumluluğunu yerine getiren bir çocuk, zaten bunu 
yapması beklenildiğinden olumlu bir geri bildirim almazken, sorumluluğunu yerine getirmediği 
zaman olumsuz bir tepkiyle karşılaşması muhtemeldir.  
Çocuklarımızın istenmeyen davranışlarının sıklığını azaltmak istiyorsak olumlu davranışlarını öne 
çıkartmalı ve ödüllendirmeliyiz.  
Olumlu davranış ortaya çıkar çıkmaz çocuğu sözel olarak takdir etmek bu davranışın pekişmesini 
sağlayacaktır.  
 
Çocuğum Neden İstemediğim Şeyleri Yapıyor?  
Çocuklar anne babalarının kendileriyle ilgilenmelerini isterler. Bazen bunun yolu ‘yaramazlık’ 
yapmaktır. Çocuk, istenmeyen bir davranışta bulunduğunda yanında bir yetişkin belirir ve çocuğa 
tepki gösterir. Bu olumsuz tepki bile çocuk tarafından ‘benimle ilgileniyorlar’ şeklinde 
yorumlanabilir.  
Olumlu davranışı yüreklendirirken…  
Olumlu davranışın yerleşmesi için çocuk olumlu bir davranışta bulunduğunda hemen tepki 
göstermek gerekir. Mesela kardeşiyle oyuncağını paylaştıysa bunu hemen övmek, ne kadar 
mutlu olduğunuzu dile getirmek yerinde olacaktır. Davranış ile ödül arasında ne kadar az zaman 
olursa davranış o kadar pekişir.  
 



 
Çocukların hatalarını başkalarının yanında söyleyip utandırmamak gerekirken, olumlu 
davranışlarında tam tersi bir durum söz konusudur. Çocuğunuzda gözlemlediğiniz güzel 
gelişmeleri başkalarının yanında da dile getirin. Bu onu motive edecektir. Büyük çocuklarda bunu 
yaparken bir yetişkini över gibi yapmaya dikkat edilmesi gerekir.  
 
Olumlu davranışı öğretmenin en güzel yolu model olmaktır. Yüksek ses tonuyla 
konuşmamasını tembihlerken siz evde bağırıyorsanız, tembihiniz yetersiz kalacaktır. Çocuğunuza 
hem davranışınızla hem de kullandığınız dille örnek olabilirsiniz.  
 
Çocuğun olumlu davranışlarını arttırmanın bir yolu da ona söz hakkı tanımaktır. 
Sorumluluklarını ve sınırlarını belirlerken çocuğunuzu da katarsanız, onun düşüncelerini de dinler 
ve önemserseniz kurallar konusunda daha istekli olacaktır.  
 
Çocuğa verilen tepkiler konusunda tutarlı olmak püf noktalarından biridir. Bu yüzden anne 
babaların hangi davranışlara nasıl tepkiler vereceklerine birlikte karar vermeleri gerekir.  
 
Çocuğunuzla kurduğunuz ilişkinin kalitesi onun olumlu yönde gelişmesi için çok önemlidir. Bu 
ilişkiyi kuvvetlendirmek için de yapacağınız en önemli şeylerden biri onu dinlemektir. 
Çocuğunuzu dinlerken bütün dikkatinizi ona verin ve ne anlatmaya çalıştığına dikkat edin.  
 
Çocuğunuzla ilgili değişim gerektiren her konuda sabırlı olmanız gerekir. Davranış değişimi 
hemen olan bir durum değildir. İnancınızı yitirmeden olumlu yaklaşmaya devam etmeniz sonuca 
ulaşmanıza yardım edecektir. Gösterdiğiniz tüm sabra rağmen zaman zaman çocuğunuzun 
yaptıkları konusunda sinirlenmeniz normaldir. Fakat sinirliyken çocuğunuzla konuşmayı denemek 
yerine kendinize sakinleşmek için zaman tanımanız daha yerinde olacaktır. Öfkeniz geçtikten 
sonra sorun hakkında konuşmak daha sağlıklı bir iletişim kurmanızı sağlayacaktır.  
 


