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PDR Uzmanı
Ömer ÖCAL

Motivasyon, insanın istek ve ih-
tiyaçlarının farkına varması ve 
bunları gerçekleştirmek için ha-

rekete geçmesidir.  

         Motivasyonu olumlu yada olumsuz 
etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlardan 
biri ailedir. Aile, farkında olarak yada 
olmayarak, gencin motivasyon düzeyini et-
kiler. Bu etkileme olumlu yönde olabildiği 
gibi zaman zaman da olumsuz yönde ola-
bilir. Tabii ki hiçbir anne baba, bu kadar 
önemli bir dönemde çocuğunun motivas-
yonunu olumsuz etkilemek istemez. Ancak 
gencin iyiliği adına yapılan bazı davranış-
lar ya da söylenen bazı sözler onu olumsuz 
etkileyebilir; motivasyonunu düşürüp, 
kaygı düzeyini yükseltebilir. Bu da gencin 
kaygılı, mutsuz ve verimsiz bir hazırlık 
süreci geçirmesine neden olur. Eminiz ki 
hiçbir anne baba çocuğuna böyle bir zarar 
vermek istemez. Tam tersine çocuğuna 
böylesine önemli bir dönemde olumlu 
destek olmak, motivasyonunun artmasına 
yardım etmek ister. Kısaca her anne baba 
çocuğunun başarının artmasında kendi 
payına düşeni en iyi şekilde yerine getir-
mek ister.

 Motivasyonun sağlanmasında aile-
nin olumlu rol oynayabilmesinin ilk şartı, 
genci anlamaktır. Ne denli zor bir dönem 
yaşadığının farkında olmak ve bunu da 
gence yansıtmak gerekmektedir. Bunun 
olabilmesinin yolu da aile içinde “Olum-
lu bir iletişim ortamı” kurulmasıyla olur. 
Olumlu bir iletişim ortamının olduğu a-
ilelerde, aile üyeleri birbirini tanır(zayıf 
ve güçlü yönleriyle), olduğu gibi kabul 
eder, hiçbir koşula bağlı olmaksızın sever 
ve birbirine güvenir. Böyle bir ortamda 
yetişen genç, sevildiğini, kendisine güven 

duyulduğunu, anlaşıldığını bilir bu da ona 
güç verir.

 Aile gencin zorluklarını anlamalı ve 
bunu ona aktarmalıdır. “Hem okulu hem 
dershaneyi birlikte götürmenin zor ve yoru-
cu olduğunu biliyorum ve bu zor dönemde 
senin yanındayım, benden istediğin deste-
ği vermeye hazırım.” şeklinde bir ifade 
gencin aileye olan güvenini daha da pe-
kiştirecektir. Anlaşıldığının farkına varan 
genç yaşadığı zorlukları rahatça ailesiyle 
paylaşacak, sorumluluklarına da daha sıkı 
sarılacaktır.

 Sorumluluktan bahsetmişken he-
men belirtmeliyiz ki, üniversite sınavına 
hazırlanmak sadece ve sadece gencin so-
rumluluğudur. Bu sorumluluk ne ailenin 
ne de özel öğretmeninindir. Bu gencin, 
sorumluluğudur. Aile bu sorumluluğu gen-
cin yerine üstlenmemelidir. Gencin eksik 
olduğu konuları, kapatması gereken açık-
ları, çalışmadığı dersleri saptamak hangi 
derse ne kadar çalışacağını belirlemek ve 
takibini yapmak ailenin değil gencin so-
rumluluğudur. 

Aile, bu sorumlulukları gencin yeri-
ne üstlendiğinde gencin motivasyonu da 
doğal olarak düşecektir. O nedenle aile, 
bu sorumlulukların gence ait olduğunu 
bilmelidir. Aileye düşen, sorumluluklarını 
üstlenen ve yerine getiren gence, istediği 
desteği sağlamaktır. (Uygun bir çalışma 
ortamı temin etmek, yaşadığı zorlukları 
aktardığında birlikte çözüm üretmeye ça-
lışmak... gibi)

Çocuğunun motivasyonunu artırmak 
isteyen aileler, çocuğun yapamadıklarının 
değil yapabildiklerinin üzerinde durma-
lıdır ki takdir edildiğini, desteklendiğini 
gören çocuk o davranışı daha sık göstersin. 
Örneğin hafta içinde bir kez oturup ders 
çalışan çocuğa, “Oturup ders bile çalışamı-
yorsun, ne zaman otursan bir bahaneyle 
kalkıyorsun, bakalım sınavda ne yapacak-
sın” gibi bir ifade kullanmak yerine geçen 
gün kendi başına oturup ders çalışabilmen 
çok hoşuma gitti, seninle gurur duydum. 
Belki ilk başta biraz zorlanırsın ama hiç 
moralini bozma, bunun da üstesinden ge-
lebilirsin” şeklinde bir ifade kullanmak, 
gencin kendi başına çalışma davranışını 
sıklaştıracaktır.

  Sınavla ilgili olarak, gencin değerini 
sınavdaki başarısıyla eş tutmak, sonuçlar-
la ilgili olarak korkutmak, tehdit etmek, 
“Sen hele bir kazanama, o zaman görüşü-
rüz” ya da “Kazanamazsan arkadaşlarının 
yüzüne nasıl bakarsın, aile dostlarımızın 
hepsine rezil oluruz” gibi ifadeler gencin 
motivasyonunu değil kaygısını artırır. 
Genç ailesinin ve başkalarının gözünde 
kendisinin değil, sınavdaki başarısının 
önemli olduğunu düşünür ve sınava ger-
çek dışı bir anlam yükler. Bu da kaygısını 
artırır. Kaygı, öğrenmenin ve öğrendiğini 

Motivasyonun 
sağlanmasında 
anne-baba rolü

Motivasyonun sağlanmasında 
ailenin olumlu rol 

oynayabilmesinin ilk şartı, genci 
anlamaktır. Ne denli zor bir 
dönem yaşadığının farkında 

olmak ve bunu da gence 
yansıtmak gerekmektedir.
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