KKTC
YAKIN DOGU UNiVERSiTESi
EGiTiM BiLiMLERi ENSTiTUSU
REHBERLiK VE PSiKOLOJiK DANI~MANLIK ANABiLiM DALI

OGRENCi GORU~LERiNE GORE AiLELERiN PSiKOLOJiK YAPISININ
DEGERLENDiRiLMESi

VE AKADEMiK BA~ARI iLE iLi~KiSiNiN iNCELENMESi

YUKSEK LiSANS TEZi

Sebnem ERi~MEN

LEFKO~A
Temmuz2012

KKTC
YAKIN DOGU VNiVERSiTESi
EGiTiM BiLiMLERi ENSTiTUSU
REHBERLiK VE PSiKOLOJiK DANISMANLIK ANABiLiM DALI

OGRENCi GORUSLERiNE GORE AiLELERiN PSiKOLOJiK YAPISININ
DEGERLENDiRiLMESi

VE AKADEMiK BASARI iLE iLiSKiSiNiN iNCELENMESi

YUKSEK LiSANS TEZi

Sebnem ERiSMEN

Tez Damsmam: Yrd. Do~. Dr. Ahmet GUNEYLi

LEFKOSA
Temmuz2012

KABUL VE ONAY

Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisii Miidiirliigii'ne,

Sebnem ERiSMEN'in
Degerlendirilmesi

"Ogrenci Gorii~lerine

ve Akademik Basari ile Iliskisinin

Gore Ailelerin
incelenmesi

Psikolojik Yapisnnn

" bashkh tezi 06.08.2012

tarihinde jurimiz tarafmdan Rehberlik ve Psikolojik Darusmanlik Anabilim Dali'nda Yuksek
Lisans tezi olarak kabul edilmistir.

Adi S0yad1

Imza

814

Dye: Dr. Yeliz Akmtug (Juri Baskam)

Uye: Yrd. Doc, Dr. Ahmet Gi.ineyli (Tez Darusmam)

Uye: Dr. Deniz Ergi.in

iv

ONSOZ

Cagdas egitim sisteminde en onemli hedeflerden biri ogrencilerin akademik basanlanrn
artirmaktir. Akademik basanrun artmlmasmda bircok etmenin onemli oldugu iizerinde
durulmaktadir, Bu etmenlerden bazilan "okul", "ogretmen", "veli", "ogrenciler" ve "egitim
sistemi" gibidir. Bu arastirmada ailelerin psikolojik yapisi iizerinde durulmus, okul-aile iliskisi
temel almrrus, ogrenci ozelliklerine bakilrms ve sozu edilen etmenlerin akademik basanya
etkileri degerlendirilmistir,
Gunumuzde, anne-babalar cocuklannm basanh olmasi icin caba harcamaktadirlar; ancak
cogu zaman ev icindeki kosullan dikkate almamaktadirlar, Oysaki ailenin saghkh bir yapida
olmasi, cocuga gereken zamamn aynlmasi, cocukla olumlu iletisim kurulmasi, cocugun
sorunlarmm coznlmesinde ailenin yonlendirici olmasi gibi durumlar 90k onemlidir. Cocugun
saghkh bir aile ortammda yetismesi basta psikolojisi olmak uzere tum yasanum ve elbette
akademik basansmi etkilemektedir. Bircok akademik cahsma gostermistir ki, cocuklann okulda
basan

elde edebilmeleri icin anne-babalann

onlara bilincli bicimde destek olmalan

gerekmektedir. Bu noktadan hareketle KKTC'de daha once cahsilmarms bir konu olan ogrenci
goruslerine gore ailelerin psikolojik yapisi degerlendirilmis ve akademik basan ile iliskisi
incelenmistir,
Cahsmalanm boyunca katki saglayan tez damsmamm Saym Yrd. Do9. Dr. Ahmet
Guneyli'ye, istatistiksel cozumlemeleri yapan hocam Yrd. Do9. Dr. Engin Baysen'e, tezin yazim
asamasmda katki saglayan kiz kardesim Sehbal Ozdogdu ve annem Ozten Ozdogdu'ya, benim
O.zerimde emegi olan babam Mehmet Ozdogdu'ya, Emre Cetiner'e ve her konuda bana moral
veren aileme, esim Birtan Erismen'e ve cocuklanm Mehmet Zeki Erismen ve Ozten Erismen'e
sonsuz tesekkur ederim.
Sebnem ERi~MEN
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OZET
OGRENCi GORU~LERiNE GORE AiLELERiN PSiKOLOJiK YAPISININ
DEGERLENDiRiLMESi

n.tsxtstxlx

VE AKADEMiK BA~ARI iLE

iNCELENMESi

ERiSMEN, Sebnem
Rehberlik ve Psikolojik Darusmanhk Anabilim Dab
Tez Damsmaru: Yrd. Do9. Dr. Ahmet GUNEYLi
Temmuz 2012
Bu tezin problem

cumlesi "Ogrenci

goruslerine

gore ailelerin psikolojik

yapisi ne

duzeydedir ve ailenin algilanan psikolojik yapisi ile ogrencinin akademik basansi arasmdaki
iliski nedir?" biciminde olusturulmustur.

Problem durumunu aciklarnak icin "aile", "akademik

basan" ve "psikolojik darnsmanhkta okul-aile iliskisi" konulan uzerinde durulmustur,
Cahsmada

nicel arastirma

temel almrms ve tarama

deseni kullamlmrstir.

Ailenin

algilanan psikolojik yapisi ile ogrencinin akademik basansi arasmdaki iliskiyi degerlendirmek
icin iliskisel tarama modeli kullarulrmsur.
ilcesindeki Oguz Veli Ortaokul'unda

Arastirmamn

cahsma

Bilgi Formu", "Aile Yapisim Degerlendirme
Gosteren

Kameler"dir.

Gime

2009-2010 egitim-ogretim yilmda 6 ve 7. smifta 21 farkh

subede ogrenim goren toplam 523 ogrenciden olusturulmustur,

Basanlanm

grubu, K.KTC'nin

Verileri

kullamlrms ve frekans-dagihm-aritmetik

Veri toplama araclan; "Kisisel

Araci (A YDA)" ve "Ogrencilerin
cozumlemek

icin SPSS

Akademik

15.0 paket prograrm

ortalama, bagimsiz gruplar icin t-testi, ANOV A ve LSD

Scheffe Testi ile Pearson Korelasyon Katsayisi kullarulmistir.
Arastirmadaki

bulgular

degerlendirildiginde,

ogrencilerin

yansmdan

fazlasi A YDA

olceginden (%53.11 'i) 123-151 puan arahgmda puanlar elde etmislerdir. Ogrencilerin cinsiyetine
ve simf ogretmeninin cinsiyetine gore ogrencilerin A YDA puanlan anlamh farkhhk gostermis,
ogrencilerin simf duzeyine ve simf ogretmenlerinin
farklihk

gostermemistir.

degerlendirildiginde,
gorulmustur.

Arastirmaya

ogrencilerin

Ogrcncilerin

cogunlugunun

akademik

~stermemi~ ancak cinsiyetlerine,

katilan

basan

kidemine gore A YDAJ puanlan anlamh

ogrencilerin
(182'sinin,
duzeyleri

simf ogretmenlerinin
vi

akademik
%35:20'si)

simflanna

basan

ortalamalan

iyi duzeyde oldugu

gore anlamh. degisiklik

cinsiyetine ve kidemine gore anlamh

farkhhk gostermistir. Son olarak, ailenin algilanan psikolojik yapisi ile ogrencilerin akademik
basanlan arasmda anlamh bir iliski (r=.343, p<0.01) bulunmustur. Ogrencilerin akademik basan
puanlanna gore ailenin algilanan psikolojik yapisi (AYDA puanlan) da anlamh duzeyde
degismistir.
Anahtar Sozciikler: Ailenin algilanan psikolojik yapisi, Akademik basan, Ailenin akademik
basanya etkisi, Rehberlik ve psikolojik damsmanhk
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ABSTRACT
EVALUATION OF THE FAMILIES' PSYCHOLOGICAL CONFIGURATION AND
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACADEMIC SUCCESS ACCORDING TO THE
STUDENTS' OPINION

ERiSMEN, Sebnem
Departement of Psycological Counceling and Guidance
Thesis advisor: Asist. Prof. Doc. Ahmet GUNEYLi
July, 2012

The problem sentence of the thesis is constituted like: "What level is the families'
pychological configuration and if there is a relation between the students' academic success and
families' psychological configuration?" For explain the problem "family", "academic success" ,
and "the relation of the school-families" are taken into consideration.
The study based upon the quantitative research and descriptive model is used. Relational
descriptive model is used while evaluating the relation between families' psychological
configuration and the academic success of the student. Study group of the research is constituted
from 523 student which are studying in Oguz Veli Ortaokulu(secondary school) that is situated
in TRNC's Kyrenia district school in 2009-2010 academic year 6th and 7th classes. Data
collection tools are "Personal Information Form", "Family Structure Evaluation Form (FSEF)"
and "The School Reports which shows the academic success of the students." For analysing
datas SPSS 15.0 package is used and frequency, percantage, arithmetic average, t-test for
independent groups, ANOVA and LSD Scheffe Test and Pearson Correlation Cofficient is used.
When findings of the research are being evaluated one more than half of the students got
%53/11) 123-151 score interval from FSEF. There is a difference between the FSEF score
according to the students' and teachers' gender but there isn't any difference between the class
el and seniority of the teacher. When the academic success of the students which are attented
the research ae being evaluated it is seen that majority of the students ( 35.20 of the 182) got
level. The academic success level of the students' has a difference according to the students'
oom teacher's gender and seniority. In conclusion it is being found that there is a relation
viii

between the families'

psychological

configuration

and students' academic success. Families'

psychological configuration with the students' academic success.

Key words: Families' perceived psychological configuration, Academic success, Families effect

on the academic success,Psychological counselling and guidance.
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BOLUMI

ends
Bu bolumde problem durumu, problem cumlesi, alt problemler, amac, onem, sayithlar,
-~ar,

tammlar ve kisaltmalar uzerinde durulmustur.

Problem Durumu
Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhkta okul aile iliskisi onemli bir cahsma alarudir.
oncesi, ilkogretim birinci ve ikinci kademe ve orta ogretimde okul aile iliskisini anlamak ve
~ek

esastir. Sozu edilen tum ogretim kademelerinde ailenin etkisi son derece onemlidir.

noktadan hareketle, program alanlanna gore kisisel, egitsel ve mesleki rehberlikte aile etkisi
destegini gelistirmeye yonelik yeterlikler olusturulmustur.
-.1WB1,u

,

"Kisisel Rehberlik ve Aile

"Egitsel Rehberlik ve Aile Konusu" ve "Mesleki Yeterlik ve Aile Konusu"
da okul psikolojik darusmanlannm ogrencilere kazandirmalan hedeflenen yeterlik

alan tasarlanrrustir. Bu yeterlik alanlannda genel olarak; "kendini anlama ve degerlendirme",
re ailenin degerini anlama/kabul etme", "okul ve aile arasmdaki iliskileri kavrama" gibi
~er

vardir ve soz konusu hedefleri gerceklestirmeye yonelik davramslar belirlenmistir
ilyaprak, 2003). Bu noktadan hareketle, problem durumunu aciklayabilmek icin ailenin

••1111011,1,

bir psikolojik sistem olarak aile, saghkh ve saghksiz ailelerin cocuga yansimalan ve

•et•,:nik basanda ailenin etkileri gibi konular uzerinde durulmustur,
Aile, anne-baba ve cocuklardan olusan en kucuk sosyal birimdir. Aile, her seyden once
sastemdir ve icindeki bireylerin kisisel ozellikleriyle iliskilidir; ancak ailenin kendine ait bir
~

diizeni, ozellikleri ve psikolojik bir yapisi vardrr. Gtilerce'nin (1996) belirttigi gibi, aile,
er bireyler yerine, onlann bir baska duzlemde olusturduklan iliskilerin oruntusudur.
ilen iliskiler aileyi bir arada tutan ve aile anlamnu almasma sebep olan, sureklilik

-.-inm'71 oriintiilerdir.

lki insan birlikte olmaya basladiklan andan itibaren, daha onceki veya bireysel yasam
.-.-

z •

raini (zamam, mekam vb.) degistirmeye ve yeni etkilesim bicimleri denemeye baslarlar,
bunlann tutmasi oranmda, bir cift, yani iki kisilik bir psikolojik sistem olustururlar. Bu
bireylerin dis sosyal dunya ve kendi ic dunyalanyla, kok aileleriyle vb.

XJiraioio yeniden duzenlenmesi demektir. Aileye yeni uyelerin eklenmesi veya aynlmalar da

a

diizenlemeleri gerektirir (Gulerce, 1996: 12)

2

Gulerce (1996: 13-19) bir psikolojik sistem olarak ailenin ozelliklerini asagidaki gibi

Her sosyal grupta oldugu gibi, aile bireylerinin bir arada oluslanmn ortak bir amaci

••L Ailenin amaci, uyelerinin ayn ayn bireysel gudu, niyet ve gereksinimlerinden bagimsiz
· . Uyelerin adeta gizli antlasmasiyla ve ortaklasa belirlenen bu amac, butun uyelerinin

a

lsioimlerini

aym anda karsilayabilecekleri sosyal, psikolojik, fiziksel vb. bir ortam

Her sosyal organizasyon gibi ailenin de bir orgutlenmesi/yapilanmasr vardir.
) Aile bir insan sistemidir. Aileyi insan uyeler, sosyokulturel kurultular, kisilerarasi
WJ"lc:r

Ye

fiziksel cevre bir sistem yapar.

Aile kendi icinde alt sistemlerden olusur. Bir birey birden fazla alt sistemde yer alabilir
._

gin ana-kiz-torun gibi). Bu alt sistemler de yine kendi amaclan ve kucuk sosyal grup

ledh"kJeri olan, ancak "aym aile sistemi" icindeki birliklerdir.
e) Aile, belirli kosullann gerektirdigi bazi degisiklikleri kendi yapismda gerceklestirme
~er

icin etkilesimsel yeterligi olan bir birimdir.
Aile icinde degisen durumlara en belirgin omek, tipki bir birey gibi, yani gelisen bir

1i!lrrn olarak karsrlastigi yasam dongtisudur. Aile yasam dong-Usu kuramcilan, belirli bazi plato

· donemleri olan evrelerden soz ederler. Plato donemleri goreli yapisal bir durgunluga,
-inemleri ise yapisal istikrarsizliga ve ana degisimlere isaret eder.
g) Aileler ayrn sonuca farkh yollardan da gidebilirler. Yani in:san gelisiminde soz konusu
essonluluk ilkesi aileler icin de gecerlidir. Farkh egitim, ekonomik, kulturel, psikolojik
--...ulJ.J.llmlara sahip iki ailenin "bireylerine destek olma, sahip cikma" hedefleri ortak, ancak buna

h) Aile yapismdaki donusumlere belirti uretmek de dahildir. Ozellikle ailenin yapisiru

41,p o kosullara uydurma ve etkilesimsel yeterlik ozelligi dikkate almdigmda, bazi durumlarda
ancak psikolojik belirti uretmeye yetecek sekilde degisebildigi ve sistemin
•

lsioimlerini boyle doyurabildigi daha kolay gorulecektir.

Ailenin psikolojik yapisim aciklarken, "iletisim", "birlik", "yonetim", "yetkinlik",
baglam", "doyum", "direnc", "butunluk" ve "uyum" gibi kavramlar uzerinde
I uimaktad1r. Ailenin psikolojik yapisi, bireyleri etkili olarak bir arada tutan butun ogeleri,
tezileri, rituelleri, sirlan, mitleri, dunya goril~ilnilvb. icerir. Ailenin psikolojik yapismi

3

11•11:yebilmek icin birtakim etkenlerin degerlendirilmesi gereklidir. Bu etkenlerin bashcalan

u, hastahklar, yoksunluklar, aynhklar, kazalar, ruhsal sarsmtilar ve olumlerdir.
PI

q_

anne babanm kisilikleri, birbirleriyle anlasma dereceleri, uyumlan ve cocuklanna karsi

~eri

tutumlandir (Bakircioglu, 2010; Gulerce, 1996; Uncu, 2007).

Ailenin

psikolojik yapisi

dogrudan dogruya cocugun gelisimini ve egitimini

4iir-wektedir; cunku her cocuk aile icinde dogar, buyur ve gelisir. Aile, cocugun saghkh bir
lipnde

egitilmesinde, gelismesinde, korunmasmda, topluma kabul edilmesinde cok kritik ve

.,_,ti

bir gorev ustlenmektedir. Ancak aile, cok cesitli nedenlere bagh olarak sorunlann,
huzursuzluk ve doyumsuzluklann yasandigi bir ortama da dcnusebilmektedir.

OB:de belirtmek gerekirse, saghkh ve saghksiz biciminde ailelerin simflandmldigr ve cocuk
_p1ipiooe konusunda bu konunun cok onemli oldugu iizerinde durulmaktadir.

Saghkh anne, baba ve cocuk iliskilerinin saghkh kisiliklerin gelisimindeki onemini
Wllll[llayan

~

-..u . .

arastirmalarda; cocugun aile uyeleri ile olan iliskileri, diger bireylere, nesnelere ve
karsi aldigi tavirlann, benimsedigi tutum ve davramslann temelini olusturdugu,
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aile ortammm cocugu olumsuz etkileyerek uyum ve davrams sorunlanna yol actigi

edilmektedir. Aynca, saghksiz aile ortammda buyuyen cocuklann, normal bir gelisme

...-r: emedikleri,
_!114 •

ckleri,

bu ailelerde her cocugun kendine ozgu bir kisiligi oldugu, kapasitesi,

dogal egilimleri ve ilgileri yonunden farkh olabilecegi, gelisiminin ve
esinin bu dogrultuda olmasi gerektiginin bilinmedigi belirtilmektedir. Boyle bir aile
cocugun dunyayi kesfetmesi

,- •

cevresiyle etkileserek gizilgucunu

denemesi,

lg lerini gelistirmesi, dolayisiyla ozguven duygusu olusturmasi onemsenmez. Cocuktan

I 7 hw:o, ana-babanm isteklerine kosulsuz itaat etmesidir. Boyle bir aile ortammda, cocugun
5 5

a -

: I, zihinsel ve duygusal yonden gelismesi surekli engellenmis olur (Demircioglu, Sahin ve

ti, 2011: 93-105).
Aile,

cocugun

bircok

yonden

gelisimini

(sosyal,

duygusal,

dil,

bilissel.i.)

almrmstir. Egitimde

basan

5 7 iginde genellikle, okulda okutulan derslerde gelistirilen ve ogretmenlerce takdir edilen
belirlenen beceriler veya kazamlan bilgilerin ifadesi olan "akademik basan"
§Lektedir. Akademik basan, bireyin psikomotor ve duyussal gelisiminin dismda kalan,
program alanlanndaki davrarus degismelerini ifade eder. Basanyi tadan ve yakalayan

4

daha 90k calismaya ve yogunlasmaya motive olmaktadirlar. Bireylerin bilissel

z -

5

z

la tini kullanmada ve gelistirmede isteksizlikleri basanyi etkiler. Basan konusunda

Suuini kaybedenler, yetenekleri olsa bile basansiz olurlar (Keskin ve Sezgin, 2009: 4-5).
Cocuklar, ilk ve ortaogretim yillannda harcadiklan zamanm 3/4'unil ailesi ile birlikte

••• i;w-:hedirler. Bu nedenle anne ve babalar, cocuklanmn okul dismda en fazla iletisim

I

I I Jan og:retmenlerikonumundadirlar. Netice itibariyle aile, ogrencilerin akademik basansim
en onemli cevre faktorudur. Akademik basansi dusuk olan. ogrencileri, diger
en ayiran en onemli etken anne-baba destegi ve ilgi eksikligidir, Egitim acismdan

4 e l;~ici bir yaklasim icerisinde olan ailelerin cocuklanmn okul basansi daha yuksektir.
('a:ue:wi eahsma ortarmm duzenleyen, cocugun basansizhgi durumunda onu yureklendiren ve
yakm is birligine giren anne babalann cocuklannm akademik basanlan yukselmektedir.

yanhs tutumu, ilgisizligi, baskisi, sevgisizligi ya da asm ilgisi gibi durumlar,
Iii

1-:ileri ders cahsmaktan sogutmakta ve gerginlik duymalanna neden olmaktadir. Veli,

liE u~ ogretmen ve yoneticilere yonelik yapilan bir cahsmada, ogrencilerin basansizhk
.-meri

sorulmus ve katihmcilann;
L

%85'i ogrencilerin duzenli ve planh ders cahsmamasi

11.

%77' si velilerin ilgisizligi ve bilgisizligi

l-

m.

%75'i kolay smif gecme

rv.

% 70'i cahsma seklini bilememe

v.

%61 'i uygunsuz cahsma ortanu

vi.

%47' si ogretmen yetersizligi

,1.1.

%45'i smav heyecam, secenegini isaretlemislerdir.

Yukandaki

arastirma

sonuclanmn

ikinci

ve

71 ltuidirildiginde ailenin, ogrencinin basansinda en
7 a7

besinci

onemli

maddeleri

etken oldugu

birlikte
sonucuna

ktadir (Cevrimici 2).
eceli-Kaysih (2008: 72), aile katihrm ve akademik basan arasmdaki iliskiyi ortaya

k;
5

ya cahsan arastirmalarda onemli bir problem oldugunu ortaya koymaktadir: farklt aile

Tew tanimlanrun yapilmis olmasi. Bazi egitimciler aile katihmmm czelliklerini, ailelerin

F J sel olarak aktif katihmlan olarak tammlarken, digerleri aile kanhrmm, evde cocuklanna
destek saglamak seklinde tammlamaktadirlar. Bazi arastirmacilar katihmm bircok
lligmi birlestirerek, aile katihmmi genel olarak incelemislerdir. Ancak aile katihmmm farkh,

5

llill::lmlerini (ana-babamn
iletisim,
--

okula iliskin cocuklanndan

ana-babalann

etkinliklerine

katihrm,

okul, aile ve ogrenci
ana

babalann

ogrenme

fitlerine katihrm) tek bir degiskende birlestirmenin, bilesenlerden hangisinin aile kanhmi ve
basan

arasmdaki

ise anne-babanm

ez

okul

beklentileri,

Jazmda

daha

90k

iliskiyi

sagladigim

durumunu

ailenin

durumu

belirlemeyi

degerlendirmek
temel

zorlasurdigi

bilinmektedir.

yerine cocuk merkeze

ahnmakta

ve

aileye

ozgu

Bu

almrmstir.
degiskenler

w • nmektedir, Oysa bu arastirmada, ozetle belirtmek gerekirse, ogrencilerin algilanna gore
7 · .. psikolojik yapisi belirlenmis ve ogrencilerin algilanna gore belirlenen ailenin psikolojik
ile ogrencilerin akademik basanlan arasmdaki iliski degerlendirilmistir.

Psikolojik yapi

~ •.giyle ailelerin, cocuklanmn akademik basansmi bicimlendirebilecegi noktasmdan hareket
Aile

ve

akademik

basan

arasmdaki

iliskiyi

belirlemeye

yonelik

alanyazmdaki

, D Jihalarda ailenin durumunu degerlendirmek icin "ogrenci bildirimleri", "aile bildirimleri" ve

-..cunen bildirimleri"nden yararlarulmaktadir (Keceli-Kaysih, 2008: 75). Arastirmada ailenin
fl*Dk>jik yapisiyla ilgili nesnel veri alabilmek dttsuncesiyle "ogrenci" gorusleri temel almrms
~amn

~

ol9egi ogrencilere uygulanrmstir,

Ogretmenlerin,

ailelerin psikolojik yapisma

aynntih bilgiye sahip olamayacaklan (ogrenciler kadar) dusunulmus, ailelerin ise nesnel

~-,,lariu. veremeyebilecekleri

dusuntilmusttlr. Bu nedenle, arastirmada ogrencilerden veri alma

J I • gidilmistir.

Problem Ciimlesi
-Ogrencilerin

4

I

MD

goruslerine

gore ailelerin psikolojik

yapisi ne duzeydedir

ve ailenin

psikolojik yapisi ile ogrencinin akademik basansi arasmdaki iliski nedir?"

Problemler
psikolojik yapisma iliskin ogrenci goruslerinden

.1.

elde edilen puanlann

dagihrm

Suuf duzeyi degiskenine gore, ailenin psikolojik yapisma iliskin ogrenci gorusleri
degismekte midir?
Cinsiyet degiskenine gore, ailenin psikolojik yapisma iliskin ogrenci gorusleri
degismekte midir?

6

Simf ogretmeninin cinsiyeti degiskenine gore, ailenin psikolojik yapisina iliskin
ogrenci gorusleri degismekte midir?
Smif ogretmeninin kidemi degiskenine gore, ailenin psikolojik yapisma iliskin
ogrenci gorusleri degismckte midir?

lnriJerin akademik basan ortalamalanna iliskin dagihm nedir?
Smif duzeyi degiskenine gore, ogrencilerin akademik basan ortalamalan
degismekte midir?
Cinsiyet degiskenine gore, ogrencilerin akademik basan ortalamalan degismekte
midir?
Smif ogretmeninin cinsiyeti degiskenine gore, ogrencilerin akademik basan
ortalamalan degismekte midir?
Smif ogretmeninin kiderni degiskenine gore, ogrencilerin akademik basan
ortalamalan degismekte midir?

•

algtlanan psikolojik yapisi ile ogrencilerin akademik basanlan arasmdaki iliski

· algtlanan psikolojik yapisi ogrencilerin akademik basan diizeylerine gore degismekte

Ara$1ttmanm en temel amaci egitimbilime ve rehberlik ve psikolojik damsma alanma
•

naktir. Arastirmada, ilkogretim ikinci donemdeki ogrencilerden uc bashkta veri elde

~enmi~tir:
~

1) Ogrencilerin goruslerine gore ailelerinin psikolojik yapisim belirlemek,

akademik basan ortalamalanm incelemek ve 3) Ailenin algilanan psikolojik
cinin akademik basan duzeyi arasmdaki iliskiyi belirlemek.

._,mnada

okul-aile baglantisma dikkat cekmek ve ogretmenlerde, velilerde ve okul
farkmdahk

yaratmak amaclanrmstir. Ogretmenler siruf ici

ve ogrenmenin onundeki engelleri ortadan kaldirmak, okul
smanlan ogrencileri ve velileri tammak, veliler ise cocuklannm akademik ve

!Wfi7mioi izlemek ve katkida bulunmak icin okul-aile iliskisi konusunda bilgi sahibi

7

olmahdirlar. Ha -:--:famda arastirmada elde edilecek bulgularla ogretmenleri, okul psikolojik
damsmanlanm ·.-e velileri bilinclendirmek de hedeflenmistir. Sonuc olarak arastirmada elde
edilecek verilerle IT.TC Milli Egitim Bakanligma katki saglamak amaclanrmsnr.

1.5.

Onem
Alanyazm tarandigmda, gerek KKTC'de gerekse Tilrkiye'de ailenin psikolojik yapisim

belirlemeye yonelik arasnrmalann sayismm az oldugu gorulmustur. Ailenin psikolojik yapisiyla
ilgili alanyazmdaki eksikligi giderme anlammda bu arastirma sonuclan onemli olabilir. Ailelerin
psikolojik yapisi ile ~
KKTC' de daha

once

akademik basansim belirlemeye yonelik yurutulen bu arastirmanm
gerceklestirilmedigi gorulmustur. Bu baglamda, arastirma bulgulanrun

rehberlik ve psikolojik damsma alaruna katki saglayacagi dusunulmektedir. Cocuklann bakis
acisiyla ailelerin psikolojik yapismi belirlemek, cocuklann akademik basan durumlanna iliskin
veri elde etmek Ye ailelerin cocuklannm akademik basanlanna etkilerini ortaya cikarmak KKTC
egitim sisteminin gelisimine katki saglayabilir, Arasnrma bulgulan KKTC Milli Egitim
Bakanhgi tarafindan temel almabilir ve egitim sisteminin genel durumu degerlendirilebilir.
Egitimbilimle ilgilenen akademisyenlerin ve uygulamadaki egitimcilerin okul-aile isbirligi
konusuyla ilgili farkmdahk duzeyleri artmlabilir.

1.6.
1.

Sayilnlar
Bu arastirmada ogrencilerin anketteki sorulan

yarutlarken kendilerini durustce

yansittiklan varsayilrrustir.
11.

1.7.

Kullarulan olcegin bu arastmna icin gerekli verileri sagladigi varsayilrrustrr.

Smrrhhklar
Bu cahsmada asagidaki simrhhklar dikkate almmistir:
i. Yontem acismdan tarama modeliyle,
ii. Ogretim kademesi acismdan ilkogretim ikinci duzey i1e,
iii. Uygulanan olcekteki sorular ve ogrencilerin akademik basan ortalamalan ile,
iv. Zaman dilimi acismdan 2009-2010 egitim ve ogretim yih ile,
v. Gime bolgesindeki Oguz Veli Ortaokulu'nda okuyan ogrencilerle,
vi. Uygulanan olcek temelinde ogrencilerin gorusleri ile smirhdir.

8

Tammlar
'e: Turkce sozlukte "aile", toplumdaki en kucuk sosyal birlik olarak tammlanmaktadir .

..mca, aym can altmda yasayan, gelirini paylasan, evlilik ve kan baglanyla birbirine bagh,
· rollerle birbirlerini etkileyen bireylerin olusturdugu, yasal, toplumsal ve ekonomik bir
lllrumdur

(Ozguven, 2001).

: Her turlu egitim ve ogretimin toplu olarak yapildigi yer (TDK, 2012).

JUPTenci:

Ogrenim gormek amaciyla ders alan kimse, okul cocugu (TDK, 2012).

MtDUemik basart: Belirli bir ogretim programmm sonucunda ogrencinin program hedeflerine
~

gosterdigi yeterlik duzeyi (Demirel, 2010).

in psikolojik yaptst: Ailenin psikolojik yapisi, bireyleri etkili olarak bir arada tutan
-- ogeleri, ortak fantezileri, rituelleri, sirlan, mitleri, dunya goril~ilnu vb. icerir, Tum
erin (psikolojik) gereksinimlerini
lqfettikleri

karsilamak uzere (bilerek ya da bilmeyerek) birlikte

ve tekrarlanan etkilesim bicimleri ile olusur. "Iletisim", "Birlik", "Yonetim",

etkinlik", "Duygusal baglam", "Doyum" ile "direnc" boyutlan vardir (Gulerce, 1996).

~"·etim 2. Kademe: KKTC'de 6, 7 ve 8. snuflan kapsayari, ogrencileri genel egitim
la bir yonden yasama, ote yandan daha sonraki ogretim basamagi olan liseye hazirlayan
yilhk okul donemidir.

Kisaltmalar
C: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
: Milli Egitim Bakanhgi
: Statistical Package for the Social Sciences
1A: Aile Y apismi Degerlendirme Araci
A: Analysis of Variance Between Groups
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BOLUM II
KA VRAMSAL <;ER<;EVE VE

n.on.t ARA~TIRMALAR

bolumde arastirmarun kavramsal cercevesi baglammda "aile", "akademik basan" ve

"!. Z •;ik
I

danisma ve rehberlikte okul-aile iliskisi" bashklan temel almrms ve arastirma

:la ilgili yurt ici ve yurt dismdaki cahsmalara yer verilmistir.

"aile", toplumdaki en kucuk sosyal birlik olarak tammlanmaktadir.
ym can altmda yasayan, gelirini paylasan, evlilik ve kan baglanyla birbirine bagh,
erle birbirlerini etkileyen bireylerin olusturdugu, yasal, toplumsal ve ekonomik bir

Aile, kan baghhgi, evlilik ve diger yasal yollardan, aralannda akrabahk iliskisi bulunan
, zw,iukla ayni evde yasayan bireylerden olusan; bireylerin cinse1, psikolojik, sosyal ve

7

11ik ihtiyaclanm karsiladigi, topluma uyum ve katihmlanmn saglandigi ve duzenlendigi

elli ve Bartle'ye gore aile, bir gecmisi paylasan, duygusal bagi olan, bireysel aile

a7

ieuo ve ailenin butununun ihtiyaclanm karsilamak icin stratejiler planlayan bireylerden

id

IP z

•-=

1kar:ma~ik bir yapi olarak tammlamr (Akt; Nazh, 2001).

Aileler yiiz yuze ve icten iliskilerin en gticltl oldugu birincil gruplardandir ve bireyin
~unda

nuAl.llI

birincil etkilesimi saglar (Tezcan, 1996).

Yasamdaki Islevi ve Onemi
lumun en kucuk birimi olarak kabul edilen ailenin insan yasammda vazgecilmez
. Agdernir (1991: 11 ), her toplumun kendini olusturan ailel ere dayandiginr belirtir.

e gii9lu bir toplum ancak guclu ve duzenli ailelerden olusur. Aileye saglam bir duzen
jill

zamanda toplumu duzenlemek demektir. insamn ihtiyaclanru karsilayabilecegi

kendi ailesidir. Bireyin yasammda doyum saglamasi ve yasadigi topluma uygun bir
9llnk yetismesi once aile cevresinde saglarur (Nazh, 2001: 16).

ezean (1990), ailenin islevlerini soyle siralamaktadir: biyolojik ( cinsel gereksinimini

l!jl

ve ureme); ekonomik (uyelerinin temel gereksinimlerini giderecek kadar ttretme);

10

(ozellikle cocuklara sevgi ve bakim); koruma (guvenlik, saghk); toplumsallasma
degerleri ve sosyal kodlan cocuklara aktarma); egitim (yeni kusaklan egitme) ve
lllllcasyon islevleri. Gulerce ( 1996), bir arastirmanm sonuclanm temel alarak, bireylerin
erine sunulan 23 alan icinden ailenin islevlerini asagidaki gibi belirlediklerini ortaya
ustur: (1) bireylere duzenli bir yasam saglamak (%72.31); (2) bireylerin sevgi ve sefkat

II

lsioimlerini giderebilecekleri bir ortam saglamak (%71.77); (3) neslin devammi saglamak
sagligim gozetmek (%68.28). Bunun yam sira gelenek ve

If ieklerin aktannu (%59.95), cocuklann egitimi (%57.53), yashhkta guvence (%38.98),
mmarigin mesrulastmlmasi (%38.17) ve saghk (%26.88) gibi islevler daha alt siralarda yer

Aileyi, islevlerini yerine getirerek dagilmaya karsi koruyan, bir anlamda guclu kilan

Aile ilyeleri arasmda acik ve sik iletisim
Steak ve destekleyici bir sosyal birime ait olma duygusu
Bireylerin her birine saygih yaklasim
. Stresli durumlarla basa cikma yetenegi
. A9Ik ve net olarak tammlanrms roller ve sorumluluklar
Aileyi gii9lii kilan ozelliklerden biri uyeler arasmdaki acik ve sik iletisimdir, 0 halde
iletisim ozelliklerinin ve iletisim becerilerinin gelistirilmesi, dogrudan dogruya aileyi gii9lii
bir etkendir (Onder ve Kar, 2003: 18). Aile tammlannda ve ailenin yasamdaki onemini

15 i.len "iletisim" ogesine vurgu yapilmaktadir. Bu baglamda aile ici iletisim konusu asagida

Iletisim kavrami, Yunanca bolusmek anlamma gelen "communis" sozcugunden turetilmis
••.communication" kavrammm karsihgi olarak kullamlmaktadir (Tutar ve Yilmaz, 2010).
• Iii o, "bilgi iiretme, aktarma ve anlamlandirma sureci" olarak tammlanabilir. Bu durumda pek
inlik iletisim sayihr. Ornegin iki insamn karsihkh konusmasi iletisim sayilabilecegi gibi,

11 F &• bal bulunan yeri birbirlerine bildirmeleri de iletisim kabul edilebilir (Dokmen, 2006: 19).

~I

Ir arasmdaki iletisim, "bilgi, fikir, duygu ve dustmceleri kapsayan anlamlarm, semboller

I

D oyla insanlar arasmda karsihkh olarak aktanldigi stirec'ttir (Cahskan ve digerleri, 2006:
· l'e (2010) gore iletisim, bir dustmcenin, bir duygunun yuz, el, kol ve bas hareketleri,

11

I
L

,wa yoluyla ya da yazi, telefon, radyo, televizyon gibi bildirisim arac ve gereclerinden
lanarak bir kimseden baska bir kimseye iletimidir.
Ozguven'e (2001: 20) gore, iletisim siirecine iliskin asamalar ve ogeler soyledir: "kaynak
"mesaj", "mesajm iletime hazirlanmasi", "iletim", "ahci kisinin yorumu", "mesajm ahci
anlamlandmlmasi",

"ahcmm tepki veya cevabmm kaynak kisiye iletilmesi".

IIJlrd<>glu (1995), iletisim sirasmda kaynak ve ahci roliindeki kisiler arasmdaki mesajlarm, hem
hem de sozsuz olarak (beden diliyle, yaziyla) aktanlabilecegini belirtmektedir. Bir insanm
51an etkili olarak aktarabilmesi ve gonderilen mesajlan dogru olarak anlamlandirabilmesi,

ve sozsuz mesajlara ne denli egemen olduguna baghdir.
•

Sozlu mesajlar, dildeki

M Jeri, deyimleri ve dilbilgisi kurallanm kapsar. Sozsuz iletisimde ise insanlann beden
(yiizdeki anlamlar, mimikler, goz hareketleri, kisinin durus bicimi, giyinmesi) ifade

IWkti mesajlan dogru olarak yorumlayabilmek ve anlatabilmek onemlidir.
Ergin ve Birol'a (2005: 23-24) gore, insanda iletisimin gelisiminde su donemler
(lllmektedir:
i. Ana rahmindeki donem: (Dogustan onceki 40 hafta). Gerek zigot, gerekse fetus

I 5 kyken bile, cocugun anne karrunda iken cevresiyle iletisim kurdugu bilinmektedir. Bu
~uk,

annenin yasantilanndan dogrudan dogruya veya dolayh olarak etkilenir ve

d 1, termik ve kimyasal uyancilan alarak onlara tepkilerde bulunur. Bu donemde birey ici

'5£

1io gelismemis hali egemendir.
ii Yeni dogmusluk donemi: (Dogustan sonraki ilk 12 hafta). Cocuk bu devrede dokunma,
e gormeyle ilgili uyancilara cevap vermeyi ogrenir. Birey ici iletisim etkili olarak

iii. Bebeklik donemi: (3-24 ay). 3-6 ayda bas, goz ve el hareketlerine hakimiyet gelisir. 6govde ve parmak hareketlerine hakimiyet gelisir. 2'nci yil icinde konusma yoluyla

• Pif o baslar.

'-

iv. llk cocukluk donemi: (2-5 yil). Bireyler arasi iletisim gelisir. (Daha 90k ana, baba ve

v. Ikinci cocukluk donemi: (12-18 yillar). Karst cinsten kimselerle bireyler arasi iletisim

z 5z·,. Baska gruplann iiyeleriyle iletisirn baslar.
vi. Yetiskinligin ilk donemi: (19-30 yillar). Her tiirlii karmasik iletisim cesidi gelismistir.
toplum icinde degisik roller alma ve cesitli kurallara uyma zorunlulugundadir. Kendinden

12

~kilerle

iletisim bu donemde egemendir.

Birey, meslek yonunden kendinden

Yetiskinligin orta donemi: (30-45 yillar). Kendinden kucuklerle ve cocuklarla

ICf - 1

en ileri oldugu donemdir. Uygulayici ve iletici roli.inden daha buyuk sorumluluklar

Yetiskinligin son donemi: (45-65 yillar). Bilgi edinme ve ogrenmenin yerine, bilgi
ve hi.ikmetme gecmistir. Bireylerin karar verici gruplar icinde

Emeklilik donemi: (65-80 yillar). Iktidan terk etme ve karar vericilikten cekilme

D

-fir. Hayatm sonuyla ilgili filozofik dusuncelerin gelistirildigi donemdir. Olaylann bi.iti.in
--"''Op ele almdigi ve degerlendirildigi donemdir.
x.

SJ

Yaslilik donemi: (80'den sonra). Ozellikle ilk amlara onem vererek, gecmiste olanlan
yasi (kendi kendine iletisime donus) donemidir.
er ve Kar (2003), yukanda belirtilen tum donemlere iliskin "olumlu iletisim"

7 zI

wo betimlemekte ve ozelde aile ici iletisimin nasil olmasi gerektigini aciklamaktadir:

Iletisim icin yeterli zaman: Insanlann iletisimde bulunabilmeleri icin her seyden once
birbirlerine yeterli zaman ayirmalan gerekir. Gi.ini.imi.iz kosullannda aile i.iyelerinin
birbirlerine zaman ayirmakta zorlandiklan gorulmektedir.

Cahsma kosullanmn

agirlasmasi, kariyer elde etmenin onemli bir sosyal deger haline gelmesi, yasam
kosullanm maddi olarak gelistirme yonundeki cabalar nedeniyle, basta anne ve baba
olmak i.izere aile i.iyeleri, birbirleriyle konusmak, birbirlerini dinlemek konusunda
yeterli

zaman

bulamamaktadirlar.

Oysa hizla

degisen

yasam

kosullannm

beraberlerinde getirdigi sorunlar ve riskleri nedeniyle ozellikle cocuklarla daha cok
karsihkh konusulmasi gerekmektedir.
Iletisimde sevginin dile getirilmesi: Insanlar arasmdaki farkh iliskiler soz konusu
oldugunda, ozellikle aileyi diger iliski durumlanndan ayiran en belirgin fark, aile
uyeleri arasmda her seyden once sevginin egemen olmasidir.

Herhangi bir aile

olusurken, kadm ve erkegin en temel beklentileri, bu ortamda karsihkh olarak sevgiyi
bulmak, bir anlamda evlenmeden once yasadiklan sevgiyi ailenin gi.ivenli simrlan
icinde koruyabilmektir. Aynca, aile, cocuklann da kendilerini gi.ivende ve, mutlu
hissedecekleri
durumundadir,

sevgi ortarmm icinde banndiran

bir sosyal semsiye olmak

Ozetle hem evli ciftler hem de cocuklar icin ailede sevginin
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lulwnnas1 onemli bir kosuldur.

Ancak aile uyeleri arasmda sevgi baglanrnn

Ww.nnas1 yeterli degildir, Asil onemli olan ailedeki bireylerin sevgilerini birbirlerine
apk91 ifade edebilmeleri ve gosterebilmeleridir.

~ _ 'og halinde iletisim: Kisiler arasi iletisimin islevsel olabilmesi, bir anlamda
-~

olarak aktanmm gerceklesebilmesi, soz konusu iletisimin "monolog" degil,

-.r..log" biciminde gerceklesmesine baghdir. Baska bir deyisle iletisim karsihkh,
-- '.ii olmahdir. Cocugun, anne babasiyla diyalog halinde olmasi, evde soz

M\mm bulunmasi, sorunlanmn zamanmda saptamp cozumlenmesinin otesinde de
~

tasir, Kendisine soz hakki tamnan, gorusleri ve gereksinimleri dinlenen

-

onemsendigini hisseder. Boylece hem kendini "onemscycn" ailesine daha cok

If

I

ve atacagi yeni adimlar icin daha cok dusunur, hem de kisiligini gelistirme

MO

_ 5 - .de onemli mesafeler kaydeder.
E ;

m kurarak iletisim: Empati, kisiler arasi iletisimin vazgecilmez unsurlanndan

aii.idir. En basit tamrmyla, kisinin kendini karsismdaki kisinin yerine koyarak onun

re ~uncelerini

anlamaya cahsmasi ve anladigim karsi tarafa, "Seni

mesaji halinde iletmesidir. Iletisim surecinde kisinin oncelikle kendine
5 5 wu oaktan vazgecip karsidaki insam gozlemeye ve onun duygu ve dusuncelerini

iz I

Nl)a

cahsmasi gerekir. Aile ortammdaki iliskilerde, uyelerin kendilerini bazen

-- 5 - lo:inin yerine koyarak, olaylara ve sorunlara yaklasmaya cahsmalan, sorunlann
1 TJ 7

sioi engelleyebilir.
insanlann hem olumlu hem de olumsuz ozelliklerinin, davramslanrun

iiyelerin (anne, baba, cocuk) kendiyle ilgili olumlu sozler duymasmm

llrS lsioiw oldugu hesaba katilmahdir. Buna karsm, kisiler arasi iletisimde surekli

t 7z~-

5

_

yakmrna, suclama gibi iletisim bicimlerinin iliskilerin niteligini olumsuz
bedir. Ozellikle televizyon ve bilgisayar gibi araclann anne-baba ile
isimi azaltngi ve cansmalara neden oldugu gozlenmektedir (Yorukoglu,

: 69), anne-baba cocuk iletisiminde "destekleyici" ve "kostekleyici"
Ill

5J

ttz

Th-

~G

I

t-, soz eder. Destekleyici aile, cocugun oldugu her ortamda onun simrlanna
saygih olur. Cocugun yerine karar verilmez, cocuk konustugu zaman

~

'

ve duygulan yargilanmaz ve anlattigi konular onun bakis acisiyla
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lllidcndirilir. Kostekleyen aile ortammda ise, cocugun simrlanna ve sorumluluklanna saygi

Ia

Z oaz; cunku cocugun simrlan ve sorumluluklan oldugunun dahi farkma vanlmaz.

Cocuklann saghkh 'gelisebilmeleri icin ana-baba ile cocuklar arasmda etkili bir iletisimin
gerekmektedir. _ Etkili bir iletisim, aile uyelerinin karsihkh olarak birbirlerinin

R# elerini ve duygulanm anlamalanm saglar; isbirligi, yardimlasma ve paylasma
a yol acar; cocuklann gelismesi icin uygun bir ortamm olusmasma neden olur. lyi
~

gerceklestigi aile ortammda cocuklar ozerk ve bagimsiz bir kisilik gelistirirler;

BsT w:elerini ve duygulanm aciklama ozgi.irliigiive ahskanhgi kazamrlar. Buna karsihk etkili
olusturulamadigi, iletisim engellerinin yer aldigi bir aile ortammda cocuklann

~llllil1

aXfeoi engellenir. Cocuklar ozgurce dtlsunemeyen, dusuncelerini ve duygulanm acikca dile

a - aneyen
hp~rlar

bagimh bir birey olurlar; ileride cesitli sorunlarla ve uyum guclukleriyle
(Surucu, 2005: 17 5). Yavuzer ( 1993)' e gore, ana-babalann cocuklanna korku

Z S m cevirmeksizin sorumlu, isbirligine yatkm, kendi kendini disipline eden, yapici ve yaratici
........__ yetistirebilmeleri ancak kuracaklan saghkh iletisim ortamma baghdir.
Cocugun kendisiyle, duygu ve dusunceleriyle ilgili farkmdahgm gelismesi ve anne
T S ;ma saygi ve giiven duymasi icin, aile ortammda onunla iletisim kurarak asagidaki mesajlar
wanelidir:

Seni umursuyorum; sen benim icin onemlisin. Seni oldugun gibi, yargilamadan

ediyorum. Sen degerlisin. Ailedeki her bir cocugumuz gibi, senin yerin de baska ve

I Z hitulamaz. Senin gercekten istedigini yapabilme yetenegine,

gi.ici.ine

gi.iveniyorum ve

orum. Bu mesajlar anne babanm eylemleriyle cocuga hissettirilirse aile-cocuk iletisimi
· olabilir (Cuceloglu, 2006:76). Gordon'a gore, aile ici iletisimde ben iletilerinin
TemJmas1 (ben i.izi.inti.ili.iyi.im, ben kizgmim gibi) yararhdir ve duygulann ifade edilebilmesi
lip-aiu kendisiyle yuzlesebilmesini saglamaktadir. Aynca, sen mesaji ile karsidakini suclamak

kendi gii9li.igi.inii ogrenmek soz konusu olmaktadir (Akt; Onder ve Kar, 2003: 63).

Wl"l'lllf'

Cocuklanyla yeterince ilgilenmeyen, onlann psiko-sosyal ve bilissel gelisimini yeterince
--111=111eyen, sadece biyolojik ihtiyaclanm gidermekle yetinen velilerin, okul cagmdaki
~anna

karsi yeterli ilgiyi gostermeleri beklenemez. Bir baska ifadeyle, cocuklann ekmege,

havaya, oyuncaga ve kiyafete ihtiyaci oldugu kadar anne-baba sevgisine, onlar tarafmdan
aya, onlarla vakit gecirmeye ve konusmaya da ihtiyaclan vardir. Dogdugu ilk andan
iliiihm>:n cocuguyla birlikte vakit gecirmeyen, okul cagina kadar onunla oyunlar aracihgiyla
_

•••••••
LLl
••

1

iletisim kuramayan, cocugun yasi ne olursa olsun onunla bir yetiskinmis gibi duzeyli bir
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996), iletisimi, ailenin psikolojik ortmttisuntl olusturan etkenlerden biri
· Iik, yonetim,

yetkinlik,

duygusal baglam,

doyum, direnc) olarak

Bun.a ek olarak gunumuzde aileye iliskin algilarda (kutsalligi, neslin
,ag1awas1, gelenek goreneklerin aktanlmasi. .. vb yanmda) bir degisme oldugunu
Iojik (bireyci) gereksinimlerin onemsendigi ve temel almdigmi ortaya

P7

I jik Sistem Olarak Aile

;ii.,

:olojik yapisnu aciklayan pek 90k kuram bulunmaktadir. Bu kuramlann en
··-Aile Sistemi Kuranu'dir". Bu kurama gore, aile sabit bir surekliligi olan bir
· baska deyisle aile surekli degismektedir ve gelismektedir. Bu degisim
1yiplar, kazanclar ya da yapisal donusumler yasamaktadirlar. Bu sureci
1!1

tJP I

foen faktor, aile yapisidir (Eryilmaz, 2010: 23).
: 38-39), Aile Sistemi Kurami'rn temel alarak "ailenin psikolojik oruntusu''
ve "iletisim", "birlik", "yonetim", "yetkinlik", "duygusal baglam",

il"illt~mc"' boyutlanm ailenin yapisi ve psikolojik oruntusu kapsammda asagidaki gibi
ta& -{ - Bu bashk, aile sistemi icindeki iletisimin acik secikligi, bireylerin kendilerini
edebilme davramslan, anlatilan mesajlarla anlasilanlann tutarhhgi vb. ile

~E

f .- Ailedeki yapisal orgutlenme, karar alma, davrarussal kontrol, disiplin,
yapisal isleyisin esnekligi vb. ile ilgilidir.

I .. ,

W c· P

Ailede problem cozme, saghk, yeterlik, amaclann gerceklestirilmesi vb. ile
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rii. Direnc: Aile icinden ve dismdan gelen cnerilere, yeni fikirlere ya da elestirilere
olmamaya direnc denilmektedir.
ile psikolojisi ile ilgili yaygm kullammi olan Circumplex Modeli'nde aileler, temel
· boyutta incelenir: butunluk ve uyum. Iletisim ise, bu boyutlan destekleyen ve ailelerin
llllfllllara uyumunu saglayan kolaylastmci ogedir (Uncu, 2007: 6).

Uyum; aile uyelerinin mevcut sartlara uyum gosterebilme yetenegidir, Ailenin yapismda,
· ustlendigi rollerde veya aile ici kurallarda, gerektiginde degisiklik yapabilen ailelere
aileler denir. Aile uyumunun dort derecesi tammlanrmsnr:

Duzensiz

Esnek

Yapilandmlrrns

---

•. Kati

~ekil 1
Duzlemin her iki ucundaki aileler uyumsuz kabul edilir. Kati aile ozelligindeki ailelerde
son derece kandir. Tum kararlar ailenin otoritesi tarafmdan alimr ve uygulamr. Diger
duzensiz ailelerde 90k az kural vardir. Disiplin yoktur. Ebeveynler cocuklanmn

zlm karsisinda dengeli bir tutum sergileyemezler. Her iki uc arasmda kalan ailelerde
•

••. bir ortam vardir. Aile icinde uyulmasi gereken belli kurallar soz konusudur. Arna bu
aile uyelerinin katihmi ile belirlenmis kurallardir ve degismez degillerdir. Roller
niteliklerine ve beklentilerine uygun paylasilrmsnr. Cocuklar kati olmayan bir disiplin
ama ihtiyac ve arzulanna da onem verilir (Uncu, 2007: 7).
iitiinlilk; aile uyeleri arasmdaki duygusal bagi anlatir. Bu ozelligin de dort derecesi

Kopuk

Ayn---•

Bagh

is: ice

~ekil 2
Biitiinlilk kavrammm asm uclarda oldugu ailelerde, yani ic ice ailelerde aile uyelerinin
kimlikleri kaybolmustur, Aile ile bir butun olusturmus ve genellikle disa kapah
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i'irrhinlr}er. Kopuk

I5 E

ailelerde ise birlik duygusu

gelismemistir.

Her bir birey

bagimsiz yasar. Ortak yasamdan alman zevkler ve duygusal paylasimlar yoktur.
elerde ise, degisik derecelerde olmak uzere aile uyeleri arasmda baghhk vardir.

R ini bagimsiz hissederken ailenin diger uyelerinin ihtiyac ve mutlulugunu onemscr

IP

undururlar (Uncu, 2007: 6).
olojik yapisi, bireyleri etkili olarak bir arada tutan butun ogeleri, ortak
- elleri, sirlan,

mitleri, dunya goru~ilnu vb. icerir. Tum uyelerin

(psikolojik)

1- E iui karsilamak uzerc (bilerek ya da bilmeyerek) birlikte kesfettikleri ve tekrarlanan
lipmleri ile olusur. Tek tuk gozlenen olaylar, bir silsile icermeyen birbirinden kopuk
da yer almazlar. Ote yandan, bir ortlntuye aile icinden tum uyelerin dahil

J

Z •igi gibi, tek basma bireyin aile dismdaki (tekrarlanan da olsa) etkilesimi, aile

•• - 5 kuclte yetersizdir. Ornegin, babanm is yerindeki ortagi ile surekli catismalan "aile
..._

saytlmaz. Aile yapismm etkilenmesi soyle olabilir: babanm is ortagi evlerine
adama iltifat ediyor, baba kansmm yemeklerini begenmedigini

,-mm etmedigi

JV'

I

soyluyor, anne

icin kizma soyleniyor ve gene kiz o aksam ders cahsmak yerine

E iwla konusuyor (Gulerce, 1996: 14-15).
-5:!J,p,.,

c·

llk:nin icinde tekrarlanan davramslardan kendisi etkilenir ve yasarm bicimlenir;

F tmdisi de ailenin psikolojik yapisnu etkiler. Bu dururnda karsihkli bir etkilesimden
degildir. Bireyin psikolojik
yapisi ile iliskili oldugu (ve tersinin de dogrulugu)

T7

•:

+ti)u (2010: 183), anne baba ve cocuk arasmdaki iliskileri ve dolayisiyla ailenin

a

Wii

belirleyebilmek

icin birtakim etkenlerin degerlendirilmesi

gerektigini ortaya

enlerin bashcalan zeka durumu, hastahklar, yoksunluklar, aynhklar, kazalar,
oliimlerdir. Dahasi, anne babanm kisilikleri, birbirleriyle anlasma dereceleri,
er,omtJanna karsi gelistirdikleri tutumlandir.
seven,

I 7 -

benimseyen,

demokratik)

Tum bunlar bilinirse ailenin saghkh

veya saghksiz

olarak simflandmlmasi

s-wftandmJmas1
· fonksiyon kavrammi temel alarak smrflandirmakta

ve fonksiyonu, ailedeki

ile iliskilerin varhgi olarak aciklamaktadir. Aileler, fonksiyonlanm yerine
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getirmemelerine
~u.rfonksiyonel

gore

ikiye

aynlmaktadir:

Saghkh/fonksiyonel

aileler

ve

olmayan aileler. Ailedeki iliskilerin ve iletisimin bozuk olmasi nedeniyle

iyonlanru yerine getiremeyen aileler, saghksrz/fonksiyonel olmayan ailelerdir; iliskileri ve
I Gjwi beklenen duzeyde olan aileler ise saghkh/fonksiyonel ailelerdir (Akt; Bulut, 1990: 21-

• Saghkh Aile
Yavuzer'e (1986: 39-40) gore, saghkh ailelerde, bireylerin birbirlerini sevmeleri ve
birbirlerinin dustlncelerini hosgoru ve saygiyla karsilamalan, birbirlerine gilven
ve desteklemeleri soz konusudur. Cocugun kisiliginin olusumu, karakterinin
dirilmesi ve benlik saygismm gelisimi, buyuk olcude ozdesim modelleri olan anakisilik yapisma baghdir, Kendine guvenen anne ve baba, bu ozguvenlerini cocuklanna
tip onlann guvenli olmalanm saglarlar. Anne ve babanm davramslanm kendine model
~uk,

boylelikle istenen ve istenmeyen davramslan onlardan ogrenecek, kendini bu

da yonlendirecektir. Ancak cocugun, anne ve babasmm tavirlanm benimseyebilmesi
-baba cocuk ucgeni arasmda sevgi, saygi ve guven olmasi gerekir.
Bowen, Satir, Textor, Freud gibi arastirmacilann
· temel alarak, saghkh ailelerdeki uyelerin, aile iletisiminden memnun ve psikolojik
saghkh olduklanru belirtir. Saghkh ailede 90k az catisma yasamr, gelisimsel

aile iiyeleri kendilerini icsel olarak algilayabilirler. Gercekci, esnek, yaratici ve
Mnmrlar; yasamlanm deger ve amaclan dogrultusunda yonlendirirler ve bu nedenle
t

J alanndan

etkilenmezler. Kendilerine saygilidirlar ve olumlu benlik algilan vardir. Saghkh
acik, tamamlayici, uygun iletisim kurarlar. "Hissettiklerini ve

~erini

soyleme", "Istedigini hissetme", "lstediklerini soyleme" ve "Risk alma"

Jannda ozgurdurler. Saghkh ailelerde esler birbirlerinin ihtiyaclanm doyuma ulastmrlar.

ft

yetistirme ve disiplin konusunda birlikte hareket ederler. Ozellikle cocuklann farkh

lliilik gelistirmelerine, olumlu benlik algisi ve benlik saygisi gelistirmelerine yardim ederler. _
p

•

Z •

saghkh ailelerin hicbir zaman sorunla karsilasmayacagim soylemek dogru olmaz. Bu

kriz karsismda cabucak kendilerini toparlayabilirler. Aile uyeleri sorunla karsilastigmda
davranabilirler, gercekci secirn yapabilirler ve herkesin kabul edecegi cozum yollan
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saghkh ailelerin fonksiyonlanm soyle siralamaktadir:
·gulan paylasrna
• gulan anlama
sel farkhhklan kabullenme
· ve sevgi duygulanmn gelisimi
. Iigi
..-u..a1i

~

duygusu
surdurmek ve guvenlik icin gerekli olan ihtiyaclann karsilanmasi

lem cozme
· bir felsefi dusunce
uyelerinin birbirlerinin rahati ve huzuru icin taahhut etmeleri
duygulanm ifade etme

eikma becerileri (Akt; Nazh, 2001: 24-25).

IS 91
J:;o

Mt

Aile

7 • I gz aile" kavrarm yalmzca bir aile tipini betimlemez .. Aile uyelerinin birbirleriyle
iip:ligi ya da birbirinden kopuklugu sorunlara neden olabilir. Kopuk ailelerde iiyelerin

fonksiyonlan vardir. Aile uyeleri birbirlerine 90k az baghdir. Normal bir
IIJdcri bir sikmti ile karsilasirlarsa aile hemen onun sikmtisim gidermeye cahsir.
boyle bir olayda tepkisiz kahrlar. Kopuk ailelerde yetersiz ve saghksiz iletisim
er, aile icinde nasil bir iletisim kuracagmi ogrenememislerdir. Yine bu tip
k problemli davrams gosterme riski altindadir. i<; ice ailelerde ise, aile
ve yakmdir. Uyeler digerlerinin yasamma gereginden fazla kansir ve
,.__ wu.ann bagimsizhk, bireysellik ve ozerklik duygulan tehlikeye girer. Gen<;
·- olma ve bagimsizhk duygularmdaki carpikhk nedeniyle basanh davramslar
(2001: 26-28), Prude, Correy, Foley, Malka & Yona, Combs, Orme ve
•4Q1muactlar tarafmdan ynrutulen cahsmalan temel alarak depresyon, madde
zuklugu ve psikolojik rahatsizligi olan ailelerin saghksiz oldugunu ortaya
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• ..., •• belirtmek gerekirse, hem ebeveynler hem de ergenler aile ici iletisimlerinde

ve saghkli ailelerdeki iletisim kahplannm listesini yapnustir.
---

oio iletisim kahplan soyledir: Yargilama, Denetleme, Ustunluk taslama, Katihk,

-~Jar

verme, Fazla kabullenme ya da elestirme, Gunah kecisi yapma vb. Saghkh
Ian ise soyledir: Aktif dinleme, Yargilamama, Ozgur birakma, Empati, A<;1k

ei,acugon

nasil bir ortamda yetistigi onemlidir. Bu durum ailenin saghkh ve

llllmasi ile dogrudan ilgilidir. Aileler, saghkh ve saghksiz olma durumlanna gore

ilemekte ve sozil edilen tutumlar cocugun yetismesini, gelisimini

••WI-IIIZ~Y4 5 tirme Tutumuna Gore Aileler

77 - , ~

fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelisiminde ve okul basansmda
. Cocugun soz konusu yonlerden saghkh bir bicimde gelisebilmesi, aile

), cocuk yetistirme tutumlarma gore aileleri 5 grupta snuflandirrrusnr.
,Jz ve Otoriter Tutum: Cocuga kati bir disiplin uygulanmakta ve cocuk her
•

7 -.,&aal.. zorunda birakilmaktadir. Bask! altmda yetisen cocuklar, zamanla cekingen,

7 J I uoo etkisinde kolayca kalabilen, asm hassas bir kisilik yapisma sahip olmakta ve

I

-J

I w davramslarla beraber asagihk duygusuna da kapilmaktadirlar.
~onllii Tutum: Cocugun her dedigi yapilmakta ve aile uyeleri cocugun

sartsiz yerine getirmektedirler. Cocuk, ailede soz sahibi olan tek kisi
-- ortamda yetisen cocuklar sosyal olarak uyumsuz olmaktadirlar.

If

a

g

7

b:ynaklanabildigi gibi, bireysel olarak degisken davramslar sergilemeleriyle de

11' 71

,a

ve Kararstz Tutum: Dengesizlik ve kararsizhk, anne-babanm goru~

lrJedir. Her iki durumda cocuk, hangi durumda nasil davranacagmi
durum cocukta bazi ic catismalara, ardmdan da dengesiz ve kararsiz bir

11cu

Tutum: Bu tutum anne babanm cocugunu gereginden fazla kontrol

ozen gostermesini icerir. Boylelikle cocuk, bagimh bir kisilige sahip olur ve
~ steremez. Aile icinde ve dismda uyum problemleri yasamasi olasidir.
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v. Guven Verici, Hosgorulu ve Demokratik Tutum: Evde kabul edilen ve edilmeyen
Jann simrlan belli olup cocuk bu simrlar icinde ozgur birakilmaktadir, Ailede herkesin
vardir ve her birey sevgi ve destek gormektedir. Boyle bir ortamda yetisen cocuklar,
girisim yetenegine sahip, ozguveni olan, kendi kendine kararlar ahp sorumluluk
-.ien

ve bagimsiz davranabilen bir yetiskin olma sansma sahip olmaktadir,
ailelerde yetisen cocuklann gelecekte dengeli aileler
gucluk cekmeyeceklerini, aile ici ve d1~1 tum etkilesimlerinde basanh iliskiler
klerini ve gelecegin saghkh ve gil9lil toplumlanm olusturacaklanm belirtmektedir.
ukanda anlatilanlardan hareketle, ailenin psikolojik yapismm, ailedeki fonksiyonlann
,lup olmadigmm ve aile ici iletisimin, cocugu (cocugun okul sureci ile akademik basan
dogrudan etkileyecegi soylenebilir. Bu asamada, basan, akademik basan, basan ve

gm nedenleri, okul-aile isbirligi, ailenin akademik basanya etkisi ve aile degiskenleri
_.,,ik basan arasmdaki iliski gibi bashklar uzerinde durulacaktir.
98demik Basari ve Okul-Aile Iliskisi
L~okul

Ddnemi, Ogrenci Basarisi ve Basarrsizhgr

~'

bu kadar genis kapsamh tammlanmakla birlikte, Carter ve Good'a gore

basan dendiginde, okulda okutulan derslerde gelistirilen ve ogretmenlerce takdir edilen
puanlanyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazamlan bilgilerin ifadesi
~

basan" kastedilmektedir (Akt; Keskin ve Sezgin, 2009: 4-5). Bu arastirmada,
ncilerinin (ilkogretim ikinci evrede) akademik basanlan ilzerinde durulmustur.
~timin

ikinci evresi ( ortaokul donemi), programda ongorulen butun derslerin ve

egitici cahsmalann, ortak katkisiyla ogrencilerin ilgi ve yetenekleri olcusunde

p; Jtikleri donemdir (Reca, 2005:98). Ortaokul donerni, somut dusunceden soyut dusunceye
tliioemdir. Bu yeni dusunme asamasmda gencin cevresinin olanaklanndan yararlandmhs

"PQA;inin yilhk basansi her dersten ayn ayn degil, tum derslerde ve ders d1~1 egitici

I 5 mdaki durumu, yazih, sozlu ve uygulamah smavlar, odevler, projeler, Turkceyi dogru,
·· · kullanma becerisi ile ogrencilere kazandmlmasi hedeflenen tum davramslardaki
-~1fleri"rl.

benimsemesi de dikkate almarak bir butun olarak belirlenir

(Reca, 2005:98).

2006:21), birkac derste basanh olmanm ogrenciyi okul basansma goturmedigini
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okul basansi icin tum derslerden basan elde etmenin onemli oldugu uzerinde durur.

I

D ve Dornan (1995: 1) ise, bireyin tutumunun onemli oldugunu ve zorluklarla ugrasma

'

isteginin akademik basanyi saglamada onemli oldugunu dile getirir.
cinin basansi, ogrencinin bulundugu okul, simf ve derse gore belirlenmis sonuclara

Ia

I gostermis oldugu ilerlemedir. Ancak cagdas anlamda basan kavrammm akademik
smiflandmlamayacagi, bilgi ve beceri gibi bilissel davramslar kadar, ilgiler, kisilik

IFhi ve tutumlar gibi bilissel olmayan davramslan da icerdigi gorillmektedir (Ozkan, 2010:
6mact (1996: 17), okul basansmi degerlendirirken akademik ustunluk ve yasamsal basan
"·-11 kurulmasi

kavrami ise daha 90k, cocugun ya da gencin uzun sureli (bir egitim-ogretim

~~U,llA

t

-

r,

gerektigi uzerinde durmaktadir.

L o dab.a uzun sure), hemen her dersten, gelisim duzeyinin ve yeteneklerinin altmda

•at s • mesi ve bu basansizhgi

bir turlu telafi edememesi durumu olarak kabul edilmektedir

Abdenuk basan ogrencinin tiim yasantisnu etkileyen onemli bir unsurdur. Akademik

~

bilissel ve psiko-sosyal gelisimini etkilemekte ve problemlerini cozmeyi
uretken bir birey olmasim saglamaktadir. Yuksek akademik basanya sahip
~

akademik basanya sahip olanlardan daha az anti sosyal davramslar

bilinmektedir. Bireyler basan karsismda mutluluk, guven ve kisisel doyum;
karsismda ise uzuntu, hayal kmkhgi ve depresyon gibi duygusal tepkiler
,

lte ve bu duygular basan-basansizhk nedenlerinin algilanma bicimine bagh olarak
eskin ve Sezgin, 2009: 5).

•

Ch 17ZDik Basarryi Etkileyen Etmenler

:}

(2006: 258-259), Turk egitim sisteminin akademik basan odakh oldugunu
re akademik basanmn 90k sayida etmenle iliskili oldugunu one surmektedir. Bu
, yetenek, ozluk, kisilik, okulun ozcllikleri, cahsma ahskanhklan, ozsaygi,
lV

kaygrsi gibidir. Yildmm, akademik basanmn belirleyicisi olarak sosyal destek

mildiklerin de onemli oldugunu cesitli arastirmacilara (Eski, Ozguven, Can, Gungor,

1.rtZ z-,-na. Ponzetti & Gate, Oner) dayanarak ortaya koymaktadir.

• z

mzhgm nedenleri bireysel ve aileye bagh olabilir (Cevrimici 1 ):

E !scl nedenler: Ogrencinin bilissel, fiziksel ve duygusal olgunluk acismdan yetersiz
5

a; bulasici hastahklar; asm hareketlilik ve dikkat dagimkhgi; gelisim gorevlerini
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::z 71 z - anemek; ergenlik doneminde yogunluk kazanan duygusal nedenler, ilgi

IP

· degi~esi

ve cesitlenmesi; kaygmm 90k yuksek ya da 90k dusuk olmasi;

gilerinin yetersiz olmasi; anlayamadigi konularda soru sormaktan cekinen,

••••

I

fine guveni dusuk ve smavlarda 90k heyecanlandigi icin bildigi sorulan dahi
J

lqllilc yapisina sahip olmak; "nasil olsa basansiz olacagim" dusuncesi; ders
ve sorumluluk alma giiciiniin yetersizligi ve ogrenme gii9liigii

~ cwer. Anne babanm arasmda saghkh iletisimin olmamasi, tutarsiz,
l:aas.:.7 olmalan,

194+1

iyi yanlarmdan 90k yetersiz yanlanna yogunlasilmasi;

7 F rahot:JSJ;

•
·

huzursuz, baskici, asm koruyucu ve kaygi verici bir ev
anne babanm

gercekci olmayan beklentiler ve cocuga guven duymama; anne

•• etkili kullanma, okuma, sorumluluklanm

yerine getirme konulannda

olmalan; odul verme yonteminin dogru kullamlmamasi;

cocugun

sorumlulugu yokmus gibi davrarulmasi ve oyun, muzik, spor gibi

C FE -

mgdlemnesi; ailenin ogrenim durumu ve bilincsizligi; ailenin ekonomik
~

bir iste cahstmlmasi;
aynlmasi,

yeni

aile bireylerinden birini hastalanmasi veya

kardesin

dogmasi

-,yle giderse sefalet icinde yasayacaksm",

"lyi

gibi degisiklikler;

"hayatim kurtarmazsan omttr

ersin" gibi yogun endise dolu konusmalar;

iyi niyetle sunulan

gibi teknolojik olanaklann kullammma simr getirilmemesi; evde

V'!U&ilau

· bir cahsrna mekamnm olmamasi (Cevrimici 1 ).
••

rr

7

~

okul, ogretmen, arkadas cevresi, iilkenin politik durumu, egitim

pl0gl3.000JD

--*

durumu gibi bircok etmen basansizhga neden olabilmektedir .

.emik basanyi

elde etmede

gerekse basansizhkta ailenin etkisi

: 120), ogrencilerin akademik basansim etkileyen etmenleri "okul
ayirmakta ve okul d1~1 etmenler soz konusu oldugunda ailenin,

1111111111mm iizx:rindeki en onemli belirleyenlerden birisi oldugunu aciklamaktadir.

temellerinin

0-6 yas doneminde

atildigi dustmtildugtlnde,

egitim

denli belirleyici oldugu ortaya cikacaktir. Anne-babalar 0-6 yas
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hem cocuklannm tum gereksinimlerini karsilayan en yakm kisilerdir, hem de
ilk ogretmenleridirler (Gordon, 1993).
•

une sureci cocugun dogumuyla birlikte ailede baslar, planh ve programh bir kurum
devam eder. Bireyin gelecekteki yasammda kuskusuz en belirleyici rolu oynayan

~.

Bu nedenle okulun gelistirilmesi ve tum ilgililerin egitim surecine katilmasi

«awda

gerceklestirilen ogretim etkinliklerinin planlanmasmda ve uygulanmasmda en

...-nlulugu

okul yoneticileri ve ogretmenler ustlenmektedir. Temel olan ogrencinin
esi ve hayata hazirlanmasi ise, cocuklannm basansi icin caba harcayan

...__cmin dismda tutulmalan dusunulemez (Gokce, 2000: 204).
birliklerinin kurulmasmdaki amac, okul ile aile arasmdaki butunlesrneyi
veli ve ogretmenler arasmdaki isbirligini saglamak ve sonucta ogrenci
olumlu yonde degismesini saglamaktir. Okul-aile birligi kuruldugu okulun adim
mudilru, mudur yardimcilan, ogretmenleri ve ogrenci velileri birligin uyeleridir
. Burns, Roe ve Ross'a gore, anne-baba ve ogretmenler, cocuklara elverisli bir

••·nu yaratabilmek icin ortak caba gostermelidirler. Cocugun evde olusan ilk ogrenme
daki ogrenme girisimlerini desteklemelidir; boylelikle ogretmenlerin smif ici
IF Mi basan sansi yukselecektir. Ote yandan ogretmenler, ogrencilerinin aile
IJl

degerlendirmeli ve onlan iyi yetistirebilmek amaciyla aileler ile iletisim

I Sz .;~ ulkeler egitim sistemlerinde aile katihmma daha fazla onem verme yonunde
r

hacbrlar. Aileler icin ogrenme merkezleri olusturulmakta ve egitimdeki yeni
eler tarafmdan bilinmesi amaclanmaktadir. Bu durum, ogrenciler kadar ailelerin
Iisimlerine onemli katkilar saglamaktadir; aileler ise, cocuklannm egitim

7I
••

I

okul yonetimi ve ogretmenlerle birlikte iistlenmekte ve okuldaki karar verme

I lilmektedirler. Aile destegi, okula ekonomik katki yapmanm otesinde, cocuklarla

lil'ilrtisi111 kurulabilecek bir boyutta ve kulturel-toplumsal anlamda gerceklestirilmelidir
Diger yandan Beydogan'a (2006: 80) gore, gunumuzde ozel okullann
1

ve rekabetin hiz kazanmasi, aileleri, okullardan ogretim hizmetlerini ahp

Iii

-poi konumuna getirmistir, Dogal olarak ayru hizmeti veren okullan, rakip oldugu

.--

n yansun surdurmeye, musterilerin istek ve arzulanm karsilamaya ve kendilerini
ya zorlarmstir. Bu durum okulun geleneksel rolu ile birlikte velinin rolunu

[

-;-. Okullar, butun personeli ile ekip halinde kendi kurumunun cekiciligini artiran,
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1.

Okul yonetiminden kaynaklanan sorunlar: Yonetimin velilere yeterince ilgi
gostermemesi, okulda asm resmi havanm hakim olmasi, velilerden surekli olarak para
isterunesi, veli toplantilannm yeterince onemsenmemesi, veli toplantilanmn uygun
olmayan

ve

kalabahk

ortamlarda

yapilmasi,

okul-aile

birliklerinin

yeterli

gorulmemesi.
11.

Ogretmenlerden

kaynaklanan

sorunlar:

Ogretmenlcrin

olumsuz

tavirlan,

ogretmenlerin velilere otoriter davrarunalan, ogretmenlerin surekli ogilt vermeleri,
ogretmenlerin velilere gereken zamam ayirmamalan,
Aileden kaynaklanan sorunlar: Ailenin yaygm olan ogrerunenin okulda ve ogretmenin

111.

sorumlulugunda gerceklesmesi gerektigi yonundeki yanhs algisi, ailenin islerinin
yogunlugunu neden olarak gostermesi, ailenin bilincsizligi ve egitim duzeyinin
yetersizligi, ailenin yanhs anlamalan ve supheciligi, yalmzca annenin cocugun okul
isleriyle ilgilendigi yonundeki geleneksel dusunce, ailenin ekonomik olanaklanmn
simrhhgi, ailede cocuk sayismm fazlahgi, ailenin evinin okula uzak olmasi, ailenin
okulun yararlarma inanmamasi, ailenin kendi ogrenciligini ve olumsuz gecmisini
ammsamasi,
rv.

Cocuktan kaynaklanan sorunlar: Cocugun basansizhgi ve ilgisizligi, cocugun okul ile
ailenin iletisimini aksatma girisimleri,

Okul-aile isbirliginin gelistirilmesi ve veliler tarafmdan belirtilen engellerin ortadan
kaldmlmasi icin oncelikli gorev okul ycneticilerine ve ogretmenlere dusmektedir. Sorun olarak
ifade edilen engeller okulun ogrenci sayismin cokluguna, velilerin egitim duzeyine, okulun sehir
merkezinde veya kirsal bolgede olmasma gore degismesine karsm genel olarak butun okul-aile
iliskilerinde yasanabilmektedir (Aslanargun, 2007: 130).
Ana-baba ile okul (ogretrnen ve yonetici) arasmdaki anlasmazhk nedenlerinden biri,
cocuga ayn acilardan bakma egilimidir. Ogretmen smiftaki cocuklann tek tip olmadigmi, anababa ise kendi cocuklannm simftaki tek cocuk olmadigirn unutmamahdir. Bu yuzden ana baba
ile ogretmen arasmda kurulacak iliski, her iki tarafm cocuklan kadar birbirlerini de tarumasi ile
mumkundnr. Ogretmenler hakkmda ana-babasmdan edindigi izlenimler, cocugun ogretmenini
yanlis bir rolde gormesine yol acabilir. Cocugun onunde ogretmeni elestirmemeli fakat cocuk bu
egilimi gosteriyorsa, onun tarafsiz degerlendirme yapabilmesine rehberlik edilmelidir. Okul
yoneticisi, ana-baba ile iliskilerde basanh olmak isterse, ana-baba ile ogretmen iliskisini iyi
izlemelidir. Ana babanm okul yoneticisinden bekledigi davramslann basmda, iyi iliskilerin
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kurulmasi

ve surdurulmesi

onlara yardimci

olmak

gelmektedir.

davramslan

ana babalar ile ilgilenmelerini
Okul-aile
yasannuyorsa

isbirligi

beklerler

egitimi

Oktay, Celik ve Yildmm'm
aile, ogretmen

izlemektedir.

yeterliyse

bu durum

Bunu ogrencilerle

ve kurum acismdan

ogretmenler

ana-babayi

tammak

ve

de okul yoneticilerinden

(Gill, 2007).
ve iletisim

olumlu

goruslerini

Aynca

ilgilenmek,

stirecinde

yonde

herhangi

etkileyebilmektedir.

temel alarak okul aile birliginin

simflandirrms

bir engel

ve asagidaki

ya da sorun

Coskun

(2010:

13-14),

sagladigi

yararlan

cocuk,

gibi betimlemistir:

i. Cocuk acismdan;
•

Cocugun

gelecege mutlu olarak hazrrlanmasmi

•

Okul ve ev arasmdaki

•

Cocuklara

•

Cocugun

basansi ve psikolojisi

•

Cocukta

sorumluluk

saglar,

farkh egitim tutumlanm

daha iyi bir ogrenme

ortadan kaldmr.

firsan yaratir.
olumlu yonde etkilenir.

ve ozguven

duygusu

gelisir.

ii. Aile acismdan;
•

Cocuklann

gelisimine

katkida bulunmalanm

saglar.

•

Cocuklanrn

•

Cocuklanyla

•

Okulun yapismi ve degerlerini tamyan veli cocugunu daha iyi yonlendirir.

•

Ailenin cocuguna yakmlasmasuu saglar ve cocuk ile arasmdaki baglar gelisir.

•

Aile kendisine deger verildigi duygusunu yasar,

bir birey olarak gorurler,
saghkh iletisim kurmak

icin gerekli ortarm yaratirlar,

iii. Ogretmen acismdan;
•

Programm daha kolay uygulanmasim saglar.

•

Aile ile kurulan iyi iletisim sonucu cocugu daha kolay tarumasmi ve problemlerini
96zebilmesini saglar.

•

Sorumluluklanm

aile ile paylasir.

iv. Kurum acismdan;

•

Egitimin devamhhgim saglar,

•

Amaclar daha kolay gerceklestirilir,

•

Egitimin niteligi yukselir.
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•

Okulun yuku hafifler.
Sisman ve Turan'a (2004) gore, okul aile isbirliginden

en fazla yararlanacak olan

ogrencilerdir. Ogretmen ve velinin iletisimi ogrenci icin 90k guclu bir motivasyondur. Bu
isbirligi ogrencinin saghkh kisilik gelistirmesine yardimci olur. Ogrenci boylece kendisini daha

iyi ve mutlu hisseder. Kotaman (2008: 136), ana-babalann egitim-ogretime
ogrencilerin davramssal ve sosyal uyumlannm gelismesi,

katilmalanrun

okuldaki disiplin sorunlanmn

azalmasi, ogrencilerin okula devamlannm artmasi ve akademik basan elde edilmesi gibi pek 90k
alanda olumlu etkiler sagladigi uzerinde durmaktadir. Bu cahsmada ailenin cocugun akademik
basansma etkisi incelenmistir.

2.2.4. Ailenin Cocugun Akademik Basarisma Etkisi
Egitim bilimleri alamnda yapilan arastmnalann bircogunda okul basansi uzerinde okul-

aile dayamsmasmm onemli bir etkiye sahip oldugu sonucuna vanlrmstir. Ailenin okulla iliskileri;
okulla isbirligi yapmasi, okul sureclerine katilmasi ve okula destegi, her ulkede uzerinde onemle
durulan konulardir. Zorunlu egitim silresi gecmise oranla daha fazla olmakla birlikte, ogrencinin
okulda gecirdigi zaman, cevre ve ailede gecirdigi zamana gore halen 90k kisadir. Bu nedenle,
okulda gecirilen surenin daha iyi degerlendirilebilmesi icin ailenin destegine

gereksinim

duyulmaktadir (Yildmm ve Donmez, 2008: 99).
Aileler, cocuklanrun okul basansma katkida bulunabilmek ve daha nitelikli bir egitimogretim ortammda hayata hazirlanmalanm saglayabilmek icin oncelikle kendi cocuklanru iyi
tarumak durumundadir. Cocugunu iyi tammayan, cocugunun olumlu ve olumsuz davramslan
hakkmda bilgi sahibi olmayan, bulundugu yas grubundaki cocuklann ilgi ve egilimlerinden
habersiz anne-babalann, okul-aile iliskilerini gelistirme ve cocugunu hayata hazirlama
noktasmda yeterli destekte bulunabileceginden soz etmek mumkun degildir, Saghkh bir okul-aile
isbirliginin yolu, aile ve okul arasmda ogrenciyc iliskin saghkh bilgi akismm saglanmasmdan
gectigi goz onunde bulunduruldugunda, aileler icin kendi cocuklanru tarumanm, onlann ilgi,
egilim ve davrarnslan hakkmda yeterli bilgi sahibi olmarun onemi daha iyi anlasilacaktir
(Aslanargun, 2007: 120).
Civitci (2009:31) anne-babadan sosyal destek alan ogrencilerin, insanlarla daha olumlu

iliski kurduklanru, daha az duygusal ve davramssal problemler yasadiklanm, yasam
doyumlanmn yuksek oldugunu ve dolayisiyla okula, ogretmenlere yonelik olumlu tutumlar
sergilediklerini ve akademik basanlannm yuksek oldugunu belirtmektedir. Demirel ve Sahinel

(2006), iletisimi gu9lu bir aile ortammda yetisen cocuklann konusma becerileri
dagarcigmm iyi oldugunu ortaya koymaktadir.
Reca

(2005:100-101),

akademik

basan

konusunda

aileye

dusen

odevleri

soyle

belirtmektedir:
•

Cocuga hosgoru ve sevgi gostermek

•

Cocugun temizligine dikkat etmek (timak, sac, vucut, elbise ... )

•

Smif toplantilanna duzenli katilmak

•

Cocugun beslenmesine dikkat etmek

•

Cocugun kihk kiyafetlerinin duzenli olmasim saglamak

•

Odevlerde cocugu yonlendirmek

•

Okula ve ogrctmene gtrvenmek, bu ahskanhgi da cocuga asilamak

•

Okulda yapilan sosyal etkinliklere katilmak

•

Dersler icin gerekli olan arac-gereci almak

•

Okulla ve ogretmenle siirekli iletisim kurmak

•

Sosyal etkinliklere

maddi ve manevi

yardimda

bulunmak,

verdigi onemi

cocuga

gostermek ve ornek olmak
•

Okul aile birliginin amaclanna uygun gorevler almak

•

Okuma ahskanhgiru gelistirici etkinliklerde bulunmak

•

Cocugun zamamnda yatmasim ve sistemli ders cahsmasmi saglamak

•

Sabah kahvaltismi yapmadan cocugu okula gondermemek

•

Cocugun saghk durumu hakkmda ogretmeni bilgilendirmek

•

Ahlak kurallanm cocuguna ogretmek

•

Cocugun butun gereksinimlerini olanaklan olcusunde karsilamak

•

Karsisma cikan sorunlan ogretmen ve okul yonetiminin destegiyle cozrnek.
Yukanda belirtilenlere karsm Baltas (2000), ogrencilerin basansim yiikseltmek icin okul-

aile isbirliginden

once, aileler ile cocuklann

isbirligi

yapmasi

gerektigini

belirtmektedir.

Cocuklann istegi olmadan veya onlann karsi crkmalanna ragmen ailelerin cocuklanna yardimci
olmalan ve onlann okul basanlanna katkida bulunmalan olasi degildir,
Okul ile ailenin ogrettikleri

arasmda celiski olursa, bu durum ogrencinin

basansim

olumsuz yonde etkileyebilir (Fidan ve Erden, 2001 ). Hollingsworth ve Hoover, okulda ogretmcn
tarafmdan

kazandmlacak

olumlu

bir

davramsm

evde

anne-baba

tarafmdan

kolayhkla
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bozulabilecegini belirtmektedirler. Kucukahmet' e gore, ailelerin yanhs tutumu, ilgisizligi,
baskisi, sertligi, sevgisizligi ya da asm ilgisi gibi durumlar ogrencilerin ders calismaktan
sogumalanna, korku ve gerginlik duymalarma neden olmaktadir. Yildiran ise, anne-baba
yoksunlugunun ve yetistirme yurdu ile yuvalarda yasayan cocuklann egitim siirecinin olumsuz
etkiledigini ortaya koymaktadir (Akt; Celenk, 2003b: 29).
Cocuklanmn basanlanrnn artmlmasim amaclayan ailelerin egitim-ogretimi destekleyici
becerileri ogrenmelerinden, aile icinde uygun iliskilerin gelistirilmesine kadar pek cok beceriyi
kazanmalan cok onemlidir. Aile katihmmm her ne kadar yasa ve yonetmeliklerde gecen
hiikiimlerle gerekliligi belirlenmis olsa da, uygulama alanmda halen pek cok iilke icin katihmm
saglanmasi giic;: olmaktadir (Keceli-Kaysih, 2008: 78).

2.2.5. Aileye Iliskin Degiskenler ve Cocugun Akademik Basarrsi
Martinez-Pons, Marchant, Paulson & Rothlisberg' gore, aileye iliskin degiskenler ve
akademik basan arasmdaki iliskiyi ortaya cikarmayi amaclayan arastirmalar iki farkli bakis
acisiyla konuyu incelemislerdir:
i. akademik basan ve sosyal faktorler (anne-babanm cocuklanmn basansma ve gelecekteki
yasantisma iliskin beklentileri, ekonomik ve kiiltiirel ozellikler vb.) arasmdaki iliski ve
ii. ogrenme surecleri ve ailenin bu ogrenme sureclerine katilirm arasmdaki iliski
Bu baglamda aile katihrm ve cocuklann akademik basanlanna iliskin arastirmalan;
ailelerin davramslan ile cocuklann motivasyonlan, benlik algilan, cabalan, tutumlan ve diger
ozellikleri arasmdaki iliskileri inceleyen arastirmalar ve ailelerin ogrenme sureclerini
destekleyici ve engelleyici katihmlannm nasil gerceklestigine iliskin yapilan arasnrmalar olmak
uzere iki bashkta toplamak miimkiindiir (Akt; Keceli-Kaysih, 2008: 72).
Asagida Tiirkiye ve Kibns'ta ailenin, cocuklann egitimi iizerindeki etkilerini temel alan
kimi cahsmalann (Celkan, 1991; Gul, 2007) -iki baslik altmda gruplandirmadan ve genel olarakkonulan sunulmustur:
•

Cocuk yetistirme tutumuna gore farkh ( otoriter, demokrat, koruyucu, tutarsiz)
yapidaki ailelerin cocugun akademik basansma etkisi

•

Annenin/babanm egitim duzeyinin cocugun akademik basansma etkisi

•

Ailedeki uye sayismm (ailenin buyuklugunun) cocugun akademik basansma etkisi

•

Ailenin sosyo-ekonomik durumunun cocugun akademik basansma etkisi
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•

Ailenin derslere yardim etmesi/etmemesi ve egitimi desteklemesi/desteklememesi
(odevlere yardim, ders cahstirma, kitap okuma gibi) durumunun cocugun akademik
basansma etkisi

•

Ailenin okulla isbirligi yapip yapmama durumunun cocugun akademik basansma
etkisi

•

Ailenin cocukla ilgili beklentilerinin (beklenti duzeyi yuksek veya dusuk olma
durumu) cocugun akademik basansma etkisi

•

Anne babanm aynlmasmm (bosanmamn) cocugun akademik basansma etkisi

•

Anne babanm cahsma durumunun (cahsma siireleri, cocuga vakit aymp ayrrmama
durumu) cocugun akademik basansma etkisi

Aileler 90k yonlu olarak cocuklannm basan durumunu etkileyebilir. Keith,

Keith,

Kimberly, Sperduto, Santillo ve Killings, ana-babalann egitim-ogretime katilmalanm aciklayan
cesitli tarnmlann oldugunu belirtmisler ve bu tammlan 4 baslikta gruplandmmslardir: "anababanm okula iliskin cocuklanndan beklentileri", "okul, aile ve ogrenci arasmdaki iletisim",
ana-babalann okul etkinliklerine katihmi", "ana babalann ogrenme etkinliklerine kanhmi"
(Akt; Kotaman, 2008: 136).
Keceli-Kaysih, (2008: 72), Vandergrift & Greene, Fan, Trivette & Anderson'in
goruslerini temel alarak aile katihmi ve akademik basan arasmdaki iliskiyi ortaya koymaya
cahsan arastirmalarda onemli bir problem oldugunu ortaya koymaktadir: farklt aile kattlimi
tanimlanntn yapilrms olmasi, Bazi egitimciler aile katihmmm ozelliklerini, ailelerin fiziksel
olarak aktif katihmlan olarak tarnmlarken, digerleri aile katihmnu, evde cocuklanna akademik
destek saglamak seklinde tammlamaktadirlar. Bazi arastirmacilar katihmm bircok ozelligini
birlestirerek, aile katilmuru genel olarak incelemislerdir. Ancak aile katihmmm farkh
bilesenlerini (ana-babanm okula iliskin cocuklanndan beklentileri, okul, aile ve ogrenci
arasmdaki iletisim, ana-babalann

okul etkinliklerine katihrm, ana babalarm ogrenme

etkinliklerine kanhrm) tek bir degiskende birlestirmenin, bilesenlerden hangisinin aile katihmi ve
akademik basan arasmdaki iliskiyi sagladigmi belirlemeyi zorlasnrdigi bilinmektedir.
Bu arastirmada ise anne-babanm durumunu degerlendirmek yerine cocuk merkeze
ahnrmsur. Yukanda sozu edilen tum arastirmalarda daha 90k ailenin durumu temel almmakta ve
aileye ozgtl degiskenler incelenmektedir. Oysa bu arastirmada, ozetle belirtmek gerekirse,
ogrencilerin algilanna gore ailenin psikolojik yapisi belirlenmis ve ogrencilerin algilanna gore
belirlenen ailenin psikolojik yapisi ile ogrencilerin akademik basanlan arasmdaki iliski
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degerlendirilmistir, Psikolojik yapi niteligiyle ailelerin, cocuklannm akademik basansmi
bicimlendirebilecegi noktasmdan hareket edilmistir.
Aile ve akademik basan

arasmdaki iliskiyi belirlemeye yonelik alanyazmdaki

cahsmalarda ailenin durumunu degerlendirmek icin "ogrenci bildirimleri", "aile bildirimleri" ve
"ogretmen bildirimleri"nden yararlamlmaktadir (Keceli-Kaysih, 2008: 75). Arastirmada ailenin
psikolojik yapisiyla ilgili nesnel veri alabilmek dusuncesiyle "ogrenci" gorusleri temel almrms
ve arastirmamn olcegi ogrencilere uygulanrmstir. Ogretmenlerin, ailelerin psikolojik yapisma
iliskin aynntih bilgiye sahip olamayacaklan (ogrenciler kadar) dusunulmus, ailelerin ise nesnel
yamtlar veremeyebilecekleri dusunulmustur. Bu nedenle, arastirmada ogrencilerden veri alma
yoluna gidilmistir.

2.3. Psikolojik Damsma ve Rehberlikte Okul-Aile ili~kisi
2.3.1. Psikolojik Damsma ve Rehberlik
Cagdas orgun egitim yapisi, "ogretim'', "ogrenci kisilik hizmetleri" ve "yonetim"
bilesenlerinden olusmaktadir. Ogrenci Kisilik Hizmetleri, cagdas orgun egitim sisteminin
bolunmez bir parcasi, ogretim ve yonetim faaliyetlerinden ayn, ancak onlara paralel olarak
fonksiyon gosteren bir hizmetler grubudur. Ogrenci Kisilik Hizmetlerinin kapsarm;
• Saghk Hizmetleri
• Sosyal Yardim Hizmetleri (parasal yardim, is bulma, bannma, beslenme, ulasim gibi)
• Rehberlik Hizmetleri
• Ozel Yetistirme Hizmetleri (Basansizhgi giderici cahsmalar, ozel yetenekleri gelistirme
gibi)
• Sosyal ve Kulturel Hizmetler (Bos zaman egitimi gibi)
Rehberlik Hizmetleri, "psikolojik damsma hizmeti", "oryantasyon hizmeti", "bireyi
tamma hizmeti", "bilgi toplama ve yayma hizmeti", "yoneltrne ve yerlestirme hizmeti", "izlemedegerlendirme hizmeti" ve "konsultasyon" biciminde ele almmaktadir. Psikolojik damsma;
bireyin karar verme ve problem cozme ihtiyaclanrn karsilayarak gelisim ve uyumunu
surdurmesine yardimci olmak amaciyla bireyle yuz yuze kurulan psikolojik yardim iliskisidir,
Oryantasyon hizmeti; ogrencileri yeni bir duruma-ortama ahstirma amacma yoneliktir, Ogretim
yilmm basmda, okulu ve birimlerini gezdirip tarutma, simf gecrne ve disiplin kurallan hakkmda
bilgi verme, kutuphane, yemekhane gibi yerler hakkmda aciklama yapma gibi hizmetler
gerceklestirilir. Bireyi tamma hizmetlerinde amac; bireyin kendini tammasi, kendi ozellikleri

33

hakkmda bilinclenmesi, kendini zayif ve kuvvetli yonleriyle gorup kabul etmesini saglamaktir,
Bilgi toplama hizmetleri; cgrencilerin gerek duyabilecegi her turlu bilgiyi (ornegin temel egitim
sonunda girebilecekleri liseler hakkmda bilgi verme, lise sonunda girebilecekleri meslekleri
tamtma gibi) onlann yararlanmasma sunmak icin yapilan cahsmalardir. Yoneltme ve yerlestirme
hizmetleri; bireyi gelisimi ve uyumu acismdan daha iyi bir konuma yoneltmek (kisa sureli is, staj
gibi) ve yerlestirmek icin gerceklestirilmektedir. izleme ve degerlendirme hizmeti; genel
anlamda yapilan tum hizmetlerin bir devarm gibidir. Surecin izlenip degerlendirilmesi soz
konusudur; olumlu ve olumsuz yonlerin belirlenip surecin niteligini artirma hedeflenmektedir.
Rehberlik hizmetleri kapsamma dogrudan ogrenciye donuk olmayan ancak yapilacak hizmetlerin
niteligini etkileyecek bazi hizmetler daha girer. Ornegin "cevre ve veliler ile iliskiler",
"arastirma-gelistirme" ve "konsultasyon". Konsultasyon hizmeti; rehberlik uzmanmm okuldaki
ilgililere sundugu mesleki damsma hizmetidir (Yesilyaprak, 2003: 4-14).
Bu cahsmada ilkogretim 2. kademe ogrencilerinin algilanna gore ailelerinin psikolojik
yapilan belirlenmis ve akademik basan ile algilanan aile psikolojik yapismm iliskisi
degerlendirilmistir. Bu nedenle ilkogretim 2. kademede psikolojik damsma ve rehberligi
gelisimsel anlayisa bagh olarak degerlendirmek gerekmektedir.

2.3.2. ilkogretim Ikinci Kademede Psikolojik Damsma ve Rehberlik
llkogretim ikinci kademe, ergenligin ilk evresine denk gelen donerni kapsamaktadir. Bu
donemdeki ogrenciler cocukluktan 91k1p yetiskin yasamma hazirlandiklan, zor ve sancih bir
surece girmektedirler. Ulkemizde ilkogretim ikinci kademede her derse brans ogretmen girmekte
bir tek ogretmenle olan ogrenci birlikteligi sona ermektedir. Bu kademede ogretim programi ve
ogretmen-ogrenci iliskisi ilkogretim birinci kademeden farkhdir. Artik birinci kademede bir
ogretrnenin ogrencinin tum yonleri ile tamma sansi; farkh ogretmenlerin ogrencilerin bir ya da
birkac ozelligini, daha derinlemesine tamma sansina birakmaktadir.

Bu kademede okul

psikolojik darusmanlan kriz durumlanna mudahale edebilmelidirler; cunku bosanma, olum,
akran catismasi, ailede siddet, cocuk ihmali ve istisman, hamilelik, okul fobisi, silahh siddet,
okuldan kacrna vb. durumlar ilkogretim ikinci kademede daha sik yasanmaktadir. Diger bir
onemli konu ise, ilkogretim ikinci kademede ogrencilerin bazi smavlara (lise giris smavlan gibi)
girmeleri beklenmektedir ve bu nedenle kariyer planlama becerileri uzerinde durmak
gerekmektedir (Nazh, 2011: 381-382).
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Ilkogretim ikinci kademede cocukluktan cikip ergenlige giren ogrencilerin gelisimlerini
destekleme durumunda

olan okul psikolojik

damsmaru, program tasarlarken

sunlara dikkat

etmelidir:
•

Ergenlik doneminin gelisim ozelliklerini ve gelisim gorevlerini gozden gecirmelidir.

•

Programm

ii<; gelisim alamru (kisisel-sosyal,

egitsel ve kariyer) kapsamasma

ozen

gosterilmelidir.
•

llkogretim
programi

birinci

kademe

hazirlanmahdir.

rehberlik

programiru

Cunku gelisimsel

gozden

gecirerek,

rehberlik programlan

ikinci kademe
"ardisik"

tarzda

hazirlamr.
•

Ogretmenlerin

rehberlik

programma

katihrm ve gorevlerini

yerine getirmeleri

rein

konsiiltasyon cahsmalanna onem verilmelidir.
•

llkogretim birinci kademeye oranla, ikinci kademede ogretmenler bircok suufa girmekte
ve ogrencileri yeterince taruyamamaktadirlar.
notu"

uygulamasi,

degerlendirme

ogretmenlerin

yapmasmi

MEB'in yeni uygulamasi olan "davrams

ogrencileri

gerektirmektedir.

yakmdan
Bunun

tammasma

icin psikolojik

ve buna

gore

damsmanlann

"ogrenci savunuculugu" rolunu iistlenmesi ve ogretmenlerin ogrenci gelisimlerini bilerek
degerlendirme yapmalanru desteklemesi onemlidir.
•

Ergenlik donemi pek 90k sikintilan da beraberinde getirmektedir. Degisen bedene uyum
saglama, kendini ispatlamak icin yetiskinle catisma, bagimhhk yapan maddeleri merak
etme, bir gruba girmek

icin akran baskisma

boyun egme, cinsel ilginin artmasi

durumlanna yonelik uygulamalar gerceklestirilmelidir.
•

Bu kademede de aile egitimlerine ozel bir onem verilmelidir.

•

Gelisimsel rehberlikte "okul kapsamh etkinlikler" olarak adlandmlan,

ornegin kariyer

gunleri cesitli konularda seminer konferans vermesi icin uzmanlann okula davet edilmesi
vb. etkinliklere programda yer verilmesi ogrencilerin gelismesine destek olacaktir.
•

Yine bu kademede akran yardrmcihgi mudahalesine yer verilmelidir.

•

MEB 2005-2006 ogrctim doneminde, egitsel kollann admi "kulup" olarak degistirilmis
ve kuluplere yer verilmistir.
Psikolojik

darnsmanlar

Yeni kuluplerden birisi "meslekleri tamma kulubu" dur.

okullarda

bu kulubun acilmasmda

cahsmalanm koordine etmelidir (Nazh, 2011: 385-386).

etkin rol almah, ogrenci
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(Yesilyaprak, 2003: 221 ). Ilkogretim ikinci evrede rehberlik ve yoneltme hizmetleri butunluk
icinde ve ilgili kisilerin isbirligi icinde yurutulmelidir. Simf ogretmenleri, okul yonetimi, veliler
ve okul psikolojik damsmanlan cocugun gelisimi acismdan en uygun yonlendirmeyi saglamak
icin isbirligi icinde olmahdir (Yesilyaprak, 2003: 221 ).

2.4. ilgili Arasnrmalar
2.4.1. Yurt i~i Arasnrmalar
Basar (2001), "Ailelerdeki Bason Algtlamastnin Ogrenciler Uzerindeki Etkileri" bashkh
bir cahsma gerceklestirmistir. Gunumuzde egitim sistemimizin duzenleyici ve ogretmen
merkezli olmasi, her seyin belirli merkezlerce diizenlenmesi bircok kararlarda ogretmenin,
velinin veya baskalanmn karar vermeleri, benlik ve duygusal zekayi guclendirici bir cahsma
yapilamamasi geleneksel egitim anlayisi icinde ogrenciyi tammak yerine bilgi yukleyiciligi
yapilmasi ogrencilerin ve velilerin yonlendirilememesine, ogrencinin yeterince tamnamamasma,
yeteneklerinin, ilgisinin ve guclerinin ortaya cikanlamamasma neden olmaktadir. Bunun icin
'

ogrencinin degil velinin istegi on plana cikmaktadir. Bu istek on plana cikmca da yanhs bir
basan beklentisi olusmaktadir, Bu beklentiye cevap verememe endisesi basan yerine basansizhk
getirebilmektedir.
Celenk (2003b), "Okul Basanstnin

Onkosulu: Okul Aile Dayanismast" bashkh

ogrencinin okul basansi uzerinde aile faktorunun oynadigi rolu konu alan cahsmasmda su
sonuclara ulasrmsnr: 1. Egitim acismdan destekleyici bir tutum icinde bulunan ailelerden gelen
cocuklann okul basanlan daha yuksektir. 2. Aile; bakim, sefkat ve korumasmm okul basansmm
yilkselmesinde onemli bir faktor oldugu anlasilmaktadir. 3. Koruyucu aile yamnda kalan
cocuklann, uygun sefkat ve koruma saglandigi takdirde basanlannm

yuksek oldugu

gcrulmustur. 4. Okul ile ortak program uzerinde gorii~ birligi saglayarak duzenli iletisim icinde
bulunan, bu ortak anlayis icinde cocuguna egitim destegi saglayan velilerin cocuklanmn okul
basanlanmn daha da yuksek oldugu anlasilmaktadir,
Celenk (2003a), "Okul Aile lsbirligi ile Okudugunu Anlama Basartsi Araszndaki Iliski"
adh cahsmasmda,

okul basansmda

aile etkisini, anne-baba tutumlanm

ve okul-aile

dayamsmasim konu alan arasnrmalann; ogrencinin basansi uzerinde ailenin guclu bir etkiye
sahip oldugunu gostermektedir. Arastirmanm amaci, ilkogretim okullan I. simf ogrencilerinde,
okul aile yardimlasmasmm okudugunu anlama basansiyla iliskisini saptamaktir. Arastirma,
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4. Cocugun basansmda temel gereksinimler olan degerli olma duygusu, guven ve
yakmhk ortami ve en onemlisi sorumluluk duygusunu iyi asilayan ailelerin cocuklan okulda
daha basanh olmaktadir.
Gunkan (2007), "Ailenin Ilkogretim Ogrencilerinin Egitimi Uzerindeki Etki Diizeyinin
Belirlenmesi" bashkli c;:ah§masmda anne ve babalann "basan", "basansrzbk" ve "okul-aile
isbirligi" kavramlanna iliskin goruslerini degerlendirmi§tir. Arastirmaya katilan deneklerin
%52,8'i okuldaki basandan "bireyin disiplinli ve planh cahsmasi sonrasmda elde ettigi verimi"
anlarken, %40,0'1 "egitim ve ogretimin verimli olmasim" dusunmektedir, Okuldaki basanyi
"ders notlanmn yuksek olmasi" olarak dusunen denekler ise arastirmaya katilanlarm sadece
%6,2'sini olu§turmaktad1r. Bu durum ailelerin basanya onern verdiklerini gostermektedir.
Arastirmaya katilan deneklerin %53,8'i okuldaki basansizhgi "bireyin plansiz calismasmdan
kaynaklanan verimsizlik" olarak dttsunurken, % 33,7'si "egitim ve ogretimin verimsiz
,

oldugunu" dttstmmektedir. Okuldaki basansrzhgi "ders notlarmm dil§uk olmasma" baglayan
denekler ise arastirmaya katilanlann

%10,2'sini

olusturmaktadn.

Bu durum ailelerin

basansizhgin nedenini sadece ders notlanna baglamadigmr gostermektedir. Ailelere gore
basansizhgin nedenleri arasmda hem bireyin verimsiz tutumu hem de okulda egitim ve
ogretimde meydana gelen olumsuz durumlar yer almaktadir. Arasnrmaya katilan deneklerin
%54,4'il okul-aile isbirligini "okul ve ailenin beraber planh cahsmasi" olarak dil~ilnurken,
%29,7'si "kalitelilba§anh bir egitim" olarak dusunmektedir. Okul-aile isbirligini "okul ve aile
ilgili problemlerin c;:ozilmlenmesi" olarak kabul eden denekler ise ara§t1rmaya kaulanlann
%15,S'ini

olusturmaktadir,

Bu durum

ailelerin

okul-aile

isbirligine

onem verdigini

gcstermektedir. Aynca veriler sonucunda okul ve aile arasmdaki birlikteligin gerekli oldugu
ortaya cikmaktadir.
Kotaman (2008), "Turk Ana Babalarznzn Cocuklannin Egitim Ogretimlerine Katihm
Duzeyleri" adh tezinde okuryazar Turk ana-babalann, c;:ocuklannmegitim-ogretimlerine katilim
duzeylerini incelernistir.

Cahsmada arastirmaci, ana-babalann katrhmlan ve cocuklann

akademik basanlan arasmdaki iliskiyi incelemeye cahsrmsnr. Arastirma bulgulanna gore, anababalann cocuklannm egitim-ogretimlerine katihmlan ve cocuklanrun akademik basanlan
arasmda anlamli bir iliski oldugu gorillmil§tur. Bulgular dogrultusunda ana-babalann 9ocuklann
egitim ve ogretimlerine kanhmlanni artiracagi dusnnulen oneriler sunulmustur.
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Keceli-Kaysih (2008), "Akademik Basartntn Arasttrtlmastnda Aile Kattlimi" adh
makalesinde, cocuklann basanlannm artmlmasnu amaclayan aile katihmmm, ailenin konuya
ozgii becerileri ogrenmelerinden aile icinde uygun iliskilerin gelistirilmesine kadar pek 90k
becerinin kazandmlmasim kapsadigmi ortaya koymaktadir.

Aile katihmnun her ne kadar

yasalarda gecen hukumlerle gerekliligi belirlenmis olsa da, uygulama alamnda gunumuzde halen
pek 90k ulke icin katilmun saglanmasi gii9 olmaktadir. Alanyazmda aile katihmmm akademik
basanya etkisine yonelik birbirinden farkh sonuclarla karsilasilrmsnr.

Bunun nedeni, aile

kaulmu kavrammm, pek 90k degiskeni barmdmyor olmasi ve bu kavramm farkh sekillerde
tammlaruyor olmasidir.

Herne kadar aile katihmmm hangi bileseninin akademik basanya etki

ettigi acikca ortaya konulmasa da, arasnrma bulgulan aile katihmmm ogrencilerin akademik
becerilerini artirdigmi gostermektedir. Cahsmada aile katihmi ve akademik basan tammlanrms,
aile kanlumm engelleyen etmenler aciklanmaya cahsilmistir. Aile kauhmmm akademik basanya
etkisini gosteren cahsmalara aynntili olarak yer verilmis, bu cahsmalann buldugu farkh sonuclar
ve nedenleri tarusilrrusur. Aile katihmmm saglanmasi, ekolojik bakis actsi ve sistem yaklasinu
baglammda ele almarak, okul acismdan aile katihmmi destekleyici stratejilere deginilmistir.
Oguz (2008), "Ogrenci Aile lsbirliginin Ogrenci Basartstna Etkisi" bashkh yuksek
lisans tezinde, gunumuzde okul ortammda yedigi yedigine uymayan, giydigi giydigine uymayan
bircok aile modelinin cocuklannm bir araya geldiginden soz etmektedir. Genellikle evlerinde
aileleri ile sorunlan olan cocuklar, bu sorunlanm okullarma ve simflanna tasirlar. Evde
bastirdiklan duygulanm arkadaslanna ve ogretmenlerine yoneltirler. Bazen de bunun aksine,
tamamen iclerine kapamrlar. Ogretmenlerin, okul idarelerinin sorunlu ogrencilere anlayish ve
sevecen davranarak onlara bir noktaya kadar yardim edebilecekleri dogrudur. Ancak kendi
cocugu ile hie ilgilenmeyen, tamamen yanhs egitim uygulayan bir ailenin hatalanm duzeltmeye
hicbir ogretmenin ve egitim kurumunun gucu yetmez. Anne baba okulla isbirliginden kaciyorsa,
yapilacak hicbir sey yok demektir.

Bu arastirmada ilkogretim ve ortaogretim okullarmda,

ogretmen aile isbirligi ile ailelerin egitim ihtiyaclannm ne duzeyde oldugu, bu isbirliginin
ogrenci basansma nasil katki sagladigi belirlenmeye cahsilrmsur. Arastirmada tarama modeli
kullamlnusnr. Arastirmanm bazi onemli sonuclan sunlardir: Annelerin cocuklann odevleri ile

daha fazla ilgilendikleri (%56,2) gorulmustur. Aynca cocugun okuldaki egitimi ile de annelerin
%54,1) oranla daha fazla ilgilendikleri ortaya cikmistir. Okul mudurleri ve rehberlik servisleri
yapilan gorusmelerde, ev hanmu annelerin buyuk cogunlugunun egitim diizeylerinin dustlk
oldugu ortaya konmustur. Bu durum ise, anne ile yapilan isbirliginde annenin cocuga
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yaklasimmm yanhs olmasi nedeniyle yeterli verim almamamasma yol acmaktadir. Okullarda
ogretmen ve rehberlik servisleri siki bir isbirligi icinde olmalidirlar. Aileler ile ders
ogretmenlerinin siki bir iliski icinde olmasmm ogrenci basansma onemli katkida bulundugu
saptanrmstir. Aynca rehberlik servisinin ders ogretmeni ile isbirligi kurarak aile ogretmen
isbirligini organize etmesinin hem ogrenciye hem de aileye olumlu bir katkida bulunacagi ve
ogretmen aile arasmdaki kopuklugu giderecegi saptanrmstir. Bu nedenle aile-ogretmen
birlikteligi rehberlik servisi yonetiminde saglanmahdir. Smif ogretmeni rehberlik servisi
organizasyonunda ogrencilerin aileleri ile iletisim icinde olmahdir. Gerektiginde ailelere de
egitim vermelidir. Aynca rehberlik servisi ailelere evde cocugun egitiminin devamhgi icin cesitli
kitapciklar dagrtmahdir. Aile ziyaretleri yapilmahdir.
Yildmm ve Donmez (2008), "Okul-Aile lsbirligine Iliskin Bir Arasttrma" adh
makalesinde okul-aile isbirligine iliskin ogretmen ve veli goruslerinin belirlenmesini
amaclarmstir, Arastirmanm bulgulanna gore, okul-aile isbirligi ogrenci basansmda onemli rol
oynamaktadir. V elilerle iletisim kurmanm degisik yontem ve teknikleri vardir. Soz konusu
yontem ve tekniklerden yiiz yiize gorusmenin daha etkili oldugu ancak en iyi yontem ve teknigin
duruma gore degisebilecegi vurgulanrmstit.
Gtiney'in (2009) "Ilkogretim Okulu Ogrencilerinin Akademik Basarilan ile Algtlanan
Aile Yaptst Arastndaki Iliskilerin Incelenmesi" bashkh yiiksek lisans tezinde, zihinsel olmayan
etmenlerden aile faktoruyle ilkogretimdeki ogrencilerin akademik basanlan arasmdaki iliskiler
-,

belirlenmeye cahsilrmsnr. Orgun egitim kurumlan olan okullarda planh, programh cahsilmasma
ragmen ogrencilerin yetistirilmesinde istenilen amaclara ulasilamamaktadir. Ogrencilerin
akademik ilerlemelerinde, okula ve topluma uyumlannda problemler yasanmaktadir. Egitimde
gorulen problemlerin ortadan kaldmlmasi icin egitim ogretim cahsmalannda okullarla birlikte
cevrenin ve ailenin de katkida bulunmasi zorunlu olmaktadir. Arastirmanm evrenini istanbul ili
Avrupa yakasmdaki devlet

okullan

olusturmustur. Arastirmanm

orneklemini Avrupa

yakasmdaki devlet okullanndan on ilcedeki on okul, her okuldan da 30 ogrenci olmak uzere 300
ogrenci olusturmustur. Arastirmada tarama modeli kullarulrmstir. Bilgi toplama araci olarak
anket kullamlrmsnr. istatistiksel degerlendirmelerde frekans ve yuzdeler bulunmus, ogrencilerin
gorusleriyle agirhkh not ortalamalannm karsilastmlmasmda ki-kare analizi kullamlrmstir.
Arastirmada egitimli ailelerin, meslek acismdan memurlann, ortalama ayhk geliri fazla olan,
ogrenciye harchk veren, evdeki kisi sayisi az olan, ogrencilerine cahsma odasi saglayan, meslek
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liselerinden cok liseleri dustmen, veli toplantilanna katilan, okulda yapilanlan takip eden,
ogrencilerine derslerinde yardim eden, odevleri kontrol eden, ders kitaplan dismdaki kitaplardan
da yararlanan, okul arac-gereclerini zamanmda alan, cahsma odasmda televizyon izlemeyen,
ders notlarmdan haberdar olan, toplumsal olaylar ve guncel konulan konusan, ogrencilerine soz
hakki veren ve huzurlu bir aile ortami bulunan ailelerin ogrencilerinin dusuk basan grubuna
oranla yuksek basan grubunda yer aldiklan sonucuna ula~ilm1~tir
Keskin ve Sezgin (2009), "Bir Grup Ergende Akademik Bason Durumuna Etki Eden
Etmenlerin Belirlenmesi" bashkh bir arastirma gerceklestirmislerdir.

Arastirmada, okul

basansizhgmm gercek bir sorun oldugu uzerinde durulmustur. Davrams problemleri ya da
kognitif yetersizlikler, ebeveynlik yasantisi gibi aile faktoru, kulturel farkhhklar gibi pek cok
faktor akademik basan ye da basansizhkla ilgilidir. Onceki cahsmalar, bazi sosyodemografik
faktorlerin, ergenlerin akademik beklentilerini ve basanlanrn

etkiledigini gostermistir.

Arastirmanm amaci, ergenlerde akademik basan durumuna etki eden bazi demografik
degiskenlerin tespit edilmesidir ve arastirma tammlayici bir alan cahsmasidir. Arastirmaci
tarafmdan ebeveynleri tarafmdan arastirmaya katihmi onanan ve arastirmayi surdurecek duzeyde
ruhsal iyilik duzeyine sahip olan 11-15 yaslan arasmdaki 384 ergene sosyo-demografik
ozelliklerinin yer aldigi degerlendirme formu, ergenlerin ebeveynlerine ise ebeveyne ait sosyodemografik veri formu uygulanmisnr. Ergen ve ebeveyninden arastirmayla ilgili olarak sozlu
onay almdiktan sonra ergenler arastirmaya dahil edilmislerdir. Arastirmaya katilan ergenlerin
194'u kiz, 190'1 erkek ve yas ortalamalan 12.10 ± 1.4 'tur. 20 katihmci arastirma d1~1
birakilrmstir, Ancak bu arastirma d1~1 kalan 20 katilimci yerine yenileri ahnrmstir. Ergenlerin
%34.1 'i kendisini cok basanli, %46.1 'i basanh, %19.8'1 ise basansiz olarak nitelendirmistir.
Ergenin yasi, anne ve baba yaslan, babanm egitimi ve ergenlerin psikolog/ psikiyatristten yardim
ahp almama durumlan basanyi etkilemistir. Ancak annenin egitim duzeyi ve ebeveynlerin
meslekleri ve ergenin basansi arasmda istatistiksel olarak anlamh bir farkhhk elde edilmemistir.
Arastirma sonucunda elde edilen bulgular, ergenlerin basansma etki eden problem alanlanm
ortaya koymayi saglarmsur.
Turktan ve Savran (2010), "Cocuklarda ve Ergenlerde Ebeveyne Baglanma, Ozguven ve
Okul Basartst Iliskisi" adh makalelerinde "benlik kavrarm ve ozguven", "baglanma ve ozguven
arasmdaki iliskiler", "okul basansi" ve "okul basansi ile baglanma arasmdaki iliskiler" gibi
konular uzerinde durmuslardir. Okul basansinda aileye bagh degiskenleri inceleyen pek cok
egitimci ve arasnrmaciya gore, akademik basanmn veya basansizhgm sebepleri dallamp
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budaklansa da kokleri cesitli sekillerde aileye uzanmaktadir. Aile ici egitimden kaynaklanan
sorunlann belirlenmesinde cocugun okuldaki durumundan bir gosterge gibi yararlarulmasim
oneren uzman kisilerin oncusu A. Adler'dir. Adler'e gore, aile ici tutum ve davramslardaki

hatalar cocugun duygusal ve sosyal gelisimini kisrtladigmdan bu cocuklar okulda davrams
bozukluklan gosterirler ve okul basanlan dusuktur. Burada soz konusu olan genellikle ogrenme
gii9liigii degil, "ruhsal balamdan bir basansizlrk" nr, Bu basansizhk cocugun ozguvenini

yitirmekte oldugunu gosterir ve ozguvenini yitiren cocuklar sorumluluk ve odevlerine sirt
cevirir, yilgmhga kapihr, kacamak yollarla kendince basan elde etmeye cahsirlar. Adler'e gore,
ailenin cocugu asm derecede simartmasr veya hor gormesi cocugun ozguvenini olumsuz yonde
etkileyeceginden okul basansi da bundan etkilenmektedir. Son y1llarda ailenin <;,e~itli i~levleri ile
okul basansi arasmdaki iliskiye odaklamlmaktadir. Akademik basanyi getiren kosullann basmda
aile ortammdaki duzenin rolu kamtlanrmstrr. Evin isleyisinde belli kural ve rutinler olmasi,
zaman ve mekanm kullammmda belli bir duzene onem verilmesi, evdeki faaliyetlerin cocugun
okul faaliyetleri ve ev odevlerine gore duzenlenmesi, okul odevlerine oncelik verilmesi
ogrencinin okul basansmi olumlu yonde etkilemektedir. Sosyo-ekonomik seviyesi dusuk
ailelerden gelen ogrencilerin okul basanlannm yuksek ailelerden gelenlere gore dusuk oldugunu
one suren arastirmalar olmakla birlikte, bu tartismah bir konudur. Aynca, ebeveynin
gerektiginde okul odevlerine veya kaynak bulmaya yardimci ve destek olmasi, ev ortammm
cesitli fikir ve olaylan tartismaya ve arastirmaya cesaret verici olmasi okul basansim olumlu
yonde etkilemektedir. Okul basansmda ailevi faktorlerin en oneni~ileri arasmda ebeveynin
ogrencinin okul durumuyla ilgili beklentisinin uygun seviyede olmasi ve okul basansi konusunda
ogrenciye gercekci standartlar koymasi sayilmaktadir, Aile islevleri arasmda sayilan bakim, ilgi
ve duygusal destek durumu ilkogretimden yuksekogretime kadar bireyleri etkilemektedir. Aile
ortami ve okul basansmm incelendigi bir arastirmada, Tiirkiye'de okul basansi yuksek olan
ergenlerin ebeveynlerini ilgili, koruyucu ve destekleyici olarak algiladiklan ortaya konulmustur,
Bu gencler, ev ortammda annelerini sicak, ihtiyaclanru karsilayan bir atmosfer yaratip bu
atmosferi surduren kisiler olarak; babalanm ise cok cahsan, isinde basanh ve mutlu bir kisi
olarak gorup cahsma disiplini acismdan model olarak algiladiklanm ifade etmislerdir.
Ergenlerde ebeveynlerinin kendilerine karsi tutumlanru kararh, demokratik, sicak, kabul edici ve
ilgili olarak algilama seviyesi yukseldikce, okul basansi yiikselmektedir. Bir baska arastirmada
da, cocuklanmn

haklanna

saygi gosteren, net kurallar

koyan, bagimsizhklanm

ve

bireysellesmelerini cesaretlendiren ve iletisime acik ebeveyn tutumuna sahip bireylerin
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cocuklanmn okul basanlan, cocuklanm kati standartlarla denetleyen ve onlardan boyun egicilik
bekleyen bireylerin cocuklanmn basanlanna gore daha yuksek bulunmustur. Bu olguyu
destekleyen baska cahsmalarda da ana-baba tutumlanrnn okul basansi uzerindeki rolu
belirlenmistir. Ebeveynlerinin kendilerine karsi steak bir ilgi ve demokratik tutum icinde
oldugunu ve kabul gorduklerini algilayan ergenlerde okul basansi yukselmektedir.

2.4.2. Yurt Dismdaki Arasnrmalar
Walberg'e gore (1984), ailelerin, okulun onemine iliskin gelistirdikleri yargi ve degerler,
cocugun ogrenmesinde ve ogrendiklerini uygulamasmda oldukca onemli bir yere sahiptir. Okula
karsi gelistirilen bu tur deger yargilan ve tutumlar cocugun ogrenme surecinde enerjisini
ogrenmeye odaklamasmda guduleyici bir rol oynamaktadir.
Coleman (1988), anne-babalan ile yakm iliskiye sahip cocuklann aile kaynaklanna daha
kolay ulastiklanm, bu durumun akademik beceri ve bilgi kazammmi destekleyebildigini
belirtmistir,
Diaz

(1989), arastmnasmda,

akademik basansi

dusuk olan ogrencileri diger

ogrencilerden ayiran en onemli etkenin, anne-baba ilgisizligi oldugunu saptamistir. Anne-baba
katihgi, tutarsizhgi ve gecimsizliginin dusuk okul basansi ve riski tasidigi da gorulmustnr.
Ladd'in (1990) ve Mallinckrodt'un (1992) belirttikleri gibi, ailesinden yeterince destek
goren ogrenciler okula daha duzenli devam etmekte ve okula daha kolay uyum
saglayabilmektedirler. Ailenin, ozellikle de anne babarnn cocuguna guvenmesi ve onu anlamaya
cahsmasi, bilincli bir bicimde cocugun sorunlanm cozmesine yardim etmesi, hatalanrn nazikce
diizeltmesi, cocugu suclayici yargilayici davramslardan kacmmasi, cocugun ustun ve gil<;lii
yanlanm vurgulamasi, basanlanm takdir etmesi biciminde verecekleri destek, cocugun akademik
basansmm yukselmesine katki saglayabilir.
Epstein (1992), cocuklanndan okul basansi bekleyen ve arzulayan ailelerin cocuklan ile
yakmdan ilgilendiklerinde onlann daha basanh oldugunu ortaya koymaktadir.
Bums, Roe ve Rose (1996)'a gore, anne-baba ve ogretmenler, cocuklara elverisli bir
ogrenme ortami yaratabilmek icin ortak bir caba gostermelidirler. Cocugun evde olusan ilk
ogrenme deneyimleri, okuldaki ogrenme girisimlerine destek saglayarak, ogretmenin snuf ici
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uygulamalardaki

basan sansim yiikseltir. Bu yiizden ogretmenlerin cocugun aile ortamlanm iyi

degerlendirmeleri

ve onun daha iyi egitimine olanak hazirlamak amaciyla aile sorumlulanyla

iletisim kurmalan onemlidir.
Ogrenci basansmm okullann yapisi veya sosyo-ekonomik kosullanndan ziyade aile-okul
isbirligi ile artugi Griffith (1996) ve Chu ve Williams (1996) tarafmdan yapilan cahsmalarda
tespit

edilmistir.

Ancak,

ogrenme

ve

davrams

sorunlan

olan

ogrencilerin

ailelerinin,

ogretmenlerle yaptiklan gorusmelerin, ogrencilerin okul-ici ve okul-disi faaliyetlerinden ziyade
ogrencinin notlan uzerinde yogunlastigi gorulmustur.
Aile desteginin ogrenci basansma

etkisinin olumlu yonde oldugu yapilan cahsmalarla

vurgulanmaktadir. Ancak, Baker ve Soden (1998) bu etkinin iyi olculemedigine ve degiskenlerin
iyi belirlenmedigine
ailenin

dikkat cekmektedir.

sosyo-ekonomik

durumuna

Bunun yam sira, Considine ve Zappala (2002) da

iliskin

degiskenlerin

ogrenci

basanlanrn

farkh

farkh

etkiledigini; dolayisiyla, ogrenci basansma yonelik ailelerin sosyo-ekonomik durumlanna iliskin
degiskenlerin ayn ayn ele almmasi ve cahsilmasi gerektigini vurgulamaktadir,
Starr (2005), aileleri okula aktif katihmda bulunan cocuklann

okul basansmm

daha

yiiksek, siddet olaylanna katilma egiliminin ise daha dusuk oldugunu ortaya koymus ve okula
yonelik gonullu aile katihmmm saglanmasi icin okul yonetiminin, aileler ile surekli ve duzenli
iletisim kurmasmm oneminden soz etmistir,
Gilman ve Huebner (2006), yaptiklan cahsmada, yasam doyumu yuksek olan ergenlerin
akran ve anne-babalanyla
olumlu

tutumlar

daha olumlu iliskiler kurduklanm, okula ve ogretmenlere yonelik daha

sergilediklerini

ve

akademik

olarak

daha

basanh

olduklanm

ortaya

cikarnnslardrr.
Knoester ve arkadaslan (2006), akademik basannm, ebeveyn-ergen iliskisinin kalitesi ve
ebeveyn gozetimiyle pozitif yonde iliskili oldugunu ancak ebeveyn-ergen arasmdaki catismayla
negatif yonde iliskili oldugunu ortaya koymustur.
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BOLUMIII
YONTEM

Bu bolumde, arastirmanm modeli, cahsma grubu, veri toplama araclan, verilerin
toplanmasi ve verilerin ~ozumlenmesi ele almmisur.
3.1. Arasnrma Modeli

Bu cahsmada nicel arastirma temel ahnrmstir. Nicel arastirma, olgu ve olaylan
nesnellestirerek gozlemlenebilir, olculebilir ve sayisal olarak ifade edilebilir bir sekilde ortaya
koyan bir arastirma ttiriidtir. Amac, bireylerin toplumsal davramslanru gozlem, deney ve test
yoluyla nesnel bir sekilde olcmek ve sayisal verilerle aciklamaktir (Buyukozturk vd., 2008;
Karasar, 2009).
Bu cahsma betimseldir; ele alman durumun olabildigince tam ve dikkatli bir sekilde
tammlanmasi yoluna gidilmistir. Cahsmada betimsel yaklasimlardan biri olan "tarama" modeli
kullamlrmstir. Karasar'a (2009) gore, tarama modelleri gecmiste ya da halen var olan bir durumu
var oldugu sekliyle betimlemeyi amaclayan arastmna yaklasrmlandir. Arastirmaya konu olan
olay, birey ya da nesne, kendi kosullan icinde ve oldugu gibi tarumlanmaya cahsihr.
Ortaokul cgrencilerinin algilanna gore ailelerin psikolojik yapisi belirlenmis ve
ogrencilerln okul basanlan ile ailenin algilanan psikolojik yaprsi iliskilendirilmistir. Boylelikle
arastirmanm deseni "iliskisel tarama modeli"ne uygun olarak duzenlenmistir. Iliskisel tarama
modeli, iki veya daha ~ok say1daki degi$ken arasmdaki birlikte degi$imin varl1g1 ve/veya
derecesini belirlemeyi amaclayan arastirma modelidir (Karasar, 2009). Bu arastirmada, ortaokul
duzeyindeki ogrencilerin algilanna gore ailelerinin psikolojik yapisi ile okul basanlan arasmdaki
korelasyon belirlenmis ve degerlendirilmistir.
Arasnrmarun bagimsiz degiskenleri; "ogrencilerin cinsiyeti", "ogrencilerin smif duzeyi",
"smif

ogretmeninin

kiderni",

"smif ogretmeninin

cinsiyeti'tdir.

Arastirmamn bagimli

degiskenleri ise "ailenin algilanan psikolojik yapisi" ve "ogrencinin akademik basansrdrr.
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3.2. Cahsma Grubu
Bu arastirmada evren-crneklem tayinine gidilmemis ve bir cahsma grubu ile arastirma
ynrntulmustur. KKTC'deki bes ilceden biri olan Gime'deki ortaokullarmdan "Oguz Veli
Ortaokulu" arastirma kapsamma almrmsnr. Oguz Veli Ortaokul'u arastirmacimn gorev yapngi
okuldur. Arastirmaya luz-pratiklik kazandirmak icin arastirmaci kendi gorev yapngi okulda veri
toplama yolunu tercih etmistir, Arastirmada, 2009-2010 egitim-ogretim yilmda 6 ve 7. snufta 21
farkh subede ogrenim goren toplam 523 ogrenciye ulasilnustir (Arastirma yapildrgi sirada 8.
snuflarda kayitli ogrenc! yoktu). Bu ogrencilerin snuf ve cinsiyetlerine iliskin Tablo 1 asagida
sunulmustur:
TabJo 1. Calisma Grubundaki Ogrencilerin Betimsel Bilgileri
Degi§ken
Cinsiyet
Sinif

233 (o/o44,55)

285 (%54,49)

K1z

5 (%0,96)

Erkek

Bo~

221 (o/o42.25)
7. siruf

4 (%0,76)

298(%56.97)
6. smif

Bo~

Arastirmaya katilan ogrencilerin %44.55'i kiz, %54.49'u

erkektir. Ogrencilerin

%56.97'si 6. smifta, %42.25'i ise 7. simfta ogrenim gormektedir.
3.3. Veri Toplama Araelari
Tezde, "Kisisel Bilgi Formu", "Aile Yapisim Degerlendirme Araci" ve "Ogrencilerin
Akademik Basanlanm Gosteren Kameler" kullamlrrus ve veriler elde edilmistir.
a. Kisisel Bilgi Formu: "Kisisel Bilgi Formu"nda ogrencilerin ogrenim gordukleri simf, sube ve

cinsiyetlerine iliskin sorular yer almaktadir. Aynca simf ogretmeninin cinsiyeti ve kidemi de
sorulmustur,
b. Aile Yaptstnt Degerlendirme

Aract

(A.YDA): 1992 yihnda Aydan <Gulerce tarafmdan

gelistirilmistir. A YDA, okumasi yazmasi olan ve 12 yasmdan buyuk kisilerin kendi kendilerine
doldurabilecegi 36 maddeli bir olcum aracidir. Olcegin maddeleri cocuk ve ana baba icin ayn
ayn yazrlrmsnr. Bu tezde, cocuklara yonelik olan Aile Yapisiru Degerlendirme Araci
kullarulmistir. Aile Yapismi Degerlendirme Aracmda "iletisim", "birlik", "yonetim", "yetkinlik",
"duygusal baglam", "celiski", "doyum" ve "direnc" boyutlanna iliskin sorular yer almaktadir ve
sonucta aile yapisma iliskin toplam bir puan elde edilmektedir.
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i. Iletisim: Bu basliktaki sorular, aile sistemi icindeki iletisimin acik secikligi, bireylerin

kendilerini acma ve ozgurce ifade edebilme davramslan, anlatilan mesajlarla anlasilanlann
tutarhhgi vb. ile ilgilidir.
ii. Birlik: Ailede yakmhk, butunluk, sistemin icindeki kisiler arasi ve dis cevreyle ile olan
sirurlar, bagimhhk, baghhk, beraberlik, kaynasma vb ile ilgilidir.
iii. Yonetim: Ailedeki yapisal orgutlenme, karar alma, davramssal kontrol, disiplin,
kurallar, normlar, roller, yapisal isleyisin esnekligi vb. ile ilgilidir.
iv. Yetkinlik: Ailede problem cozme, saghk, yeterlik, amaclann gerceklestirilmesi vb. ile
ilgilidir.
v. Duygusal Baglam: Aile ortammdaki duygusal hava, ortamm destekleyici ve yapicr
olmasi, sevgi, huzur ve anlayisla ilgilidir (Gillerce, 1996: 38-39).
Akfert (2008: 51), AYDA'da yer alan diger boyutlann Gillerce tarafmdan aynntih
bicimde tammlanmadignn belirtmistir. Buna gore olcegin icerdigi maddelere bakildigmda,
direnc, degisime karsi direnme; doyum da aile iliskilerinden tatrnin olma seklinde tammlanabilir.
Celiski ise; bireylerin sorulara verdigi yamtlardaki celismedir.

Olcekteki secenekler form uzerinde sunulmustur ve "tipki bizimki gibi" den "bizimkinin
tam tersi" ucuna giden 10 basamakh bir derecelendirme gerceklestirilmistir (Gillerce, 1996: 41).
AYDA'mn her maddesinden almabilecek en dusuk puan 1, en yilksek puan 5'tir. Boylece biitiln
maddeler isaretlendigi takdirde almabilecek en buyuk A YDA toplam puam 180, en dil~iik
AYDA toplam puam ise 36' dir (Gtilerce, 1996: 48).
Gecerlik: AYDA ile ilgili, "kapsam gecerligi", "olc;iit bagimh gecerlik" ve "yapi
gecerligi" cahsmalan gerceklestirilmistir. Kapsam gecerligi icin bes akademisyenin gorusune
basvurulmus ve aralanndaki tutarhga bakilmistir, Uzmanlann aralarmdaki tutarhk katsayisi
meydanlan kategorileme icin .73, dereceleme icin .58 olarak hesaplandi. Daha sonra 100
universite ogrencisine AYDA uygulanmis ve madde analizi yapilrmsur. Madde analizi
sonucunda 7 maddenin atilmasi sonucunda toplam 54 maddeye ulasildi. Katihmcilara, aym
zamanda Aile Ortami Olcegi (Usluer,1990) de verildi. Her iki olcekten alman toplam puanlar
arasmdaki Pearson momentler carpimi korelasyon katsayisi .53 ve anlamh (p<.001) bulundu.
Yine aym olcegin Butunluk altolcegi ile AYDA-Birlik (r=.67) ve Organizasyon/kontrol altolcegi
ile AYDA-Yonetim (r=.72) puanlannm korelasyonlan hesaplandi. Olcut bagimh gecerlik
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cahsmasi icin, Beavers-Timberlawn Aile Degerlendirme Olcegi uygulanrms ve her iki olcegin
puanlan anlarml ve yuksek korelasyon vermistir (r=.78, p<.001). Minnesota Damsrna Envanteri
Aile Iliskileri alt olcek puanlan ile iliskisi de anlamh ve doyurucu bulunmustur (r=.69, p<.01).
Yapi gecerligi icin, olcek psikiyatrik tedavi goren ve saghkh ailelere uygulanrrusur. Belirtilen iki
grubun t-testinde anlamh ve beklenen yonde farkhhk saptanrmstir (t=3.74, sd=40, p<.001)
(Gulerce, 1996: 42-44).
Guvenirlik: 100 iiniversite ogrencisine olcek' bir ay ara ile uygulanrms, aracm
degismezlik, yani test-tekrar-test guvenirlik katsayisi Pearson Momentler Carpmn korelasyonu
ile .79 bulunmustur. Olcegin guvenirligine iki yanm yontemi ile de bakilrmstir. Bu amacla, "tek"
ve "cift" maddeleri esas almak yerine altolcekleri paylastirma yoluna gidilmistir. iki yanm
arasmdaki Stanley korelasyon katsayisi .85 olarak hesaplanrmstir. A YDA'mn i9 tutarhgi Kuder
Richardson 20 ile toplam puanlar icin . 70 bulunmustur ve bu diizeydeki benzesiklik yeterli
gorulmustur. Olcegin 54 maddelik halinin madde-toplam puan korelasyon katsayilan daha genis
ve cesitlilik gosteren bir omeklemin (N=300 aile) verileri icin aynca hesaplanrmstir. Bulunan en
dii~iik ictutarhhk katsayilannm tum olcekte .24'iin alt olceklerde de .28 altma dusmedigi ve
genelde yuksek seyrettigi gorulmustur. Ancak, yine de bazi maddeler uygulamasi daha cabuk ve
etkili bir araca ulasmak amaciyla birakilrmsnr. Bu islem sirasmda ozellikle biitiin gruplann
tamammda benzer diizeyde islevsel olan maddeler secilerek A YDA 36 maddeye indirgenmistir.
Boylece A YDA 9'u ileti~im, 9'u birlik, 8'i yonetim, S'i yetkinlik ve S'i duygusal baglam ile
ilgili toplam 36 maddelik seklini alrmstir (Gulerce, 1996: 45-46).

c. Karne Not/an: Arastirmada, akademik basanyi belirlemek icin ogrencilerin 2009-2010
ogretim yih giiz donemindeki karneleri kullamlrmstir. Ogrencilerin karnelerinde yer alan ve tum
derslerin ortalamasi olan donern sonu basan ortalamalan dikkate almrmsnr. Donem sonu basan
ortalamasi, KKTC Milli Egitim Bakanhgma bagh ortaokul ve liselerde O ile 10 arasmda
degisebilen bir dcgerdir.

3.4. Verilerin Toplanmasi
Arastirma olceginin uygulanmasi icin oncelikle KKTC Milli Egitim Bakanhgi Talim
Terbiye Dairesi'nden (Bkz. Ek 1) izin almrmstrr. Daha sonra, Oguz Veli Ortaokulu
Mudurlugtt'nden onay almrms ve Mayis-Haziran 2010 doneminde olcek uygulanrmstir.
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cahsmasi icin, Beavers-Timberlawn

Aile Degerlendirme Olcegi uygulanrms ve her iki olcegin

puanlan anlarml ve yuksek korelasyon vermistir (r=.78, p<.001). Minnesota Damsma Envanteri
Aile Iliskileri alt olcek puanlan ile iliskisi de anlamh ve doyurucu bulunmustur (r=.69, p<.01).
Y api gecerligi icin, olcek psikiyatrik tedavi goren ve saghkh ail el ere uygulanrmstir. Belirtilen iki
grubun t-testinde anlamh ve beklenen yonde farkhhk

saptanmistir

(t=3.74, sd=40, p<.001)

(Gtilerce, 1996: 42-44).

Guvenirlik:

100 universite

degismezlik, yani test-tekrar-test

ogrencisine

olcek

bir ay ara ile uygulanrms,

aracm

guvenirlik katsayisi Pearson Momentler Carpirm korelasyonu

ile .79 bulunmustur. Olcegin guvenirligine iki yanm yontemi ile de bakilrmstir. Bu amacla, "tek"
ve "cift" maddeleri esas almak yerine altolcekleri paylastirma yoluna gidilmistir. iki yanm
arasmdaki Stanley korelasyon katsayisi .85 olarak hesaplanrmsur. A YDA'nm ic tutarhgi Kuder
Richardson 20 ile top lam puanlar icin . 70 bulunmustur ve bu duzeydeki benzesiklik yeterli
goralmustur. Olcegin 54 maddelik halinin madde-toplam puan korelasyon katsayilan daha genis
ve cesitlilik gosteren bir omeklemin (N=300 aile) verileri icin aynca hesaplanrmstir. Bulunan en
dusuk ictutarhhk katsayilanrun

tum olcekte .24'iln alt olceklerde de .28 altma dusmedigi ve

genelde yuksek seyrettigi gorulmustur. Ancak, yine de bazi maddeler uygulamasi daha cabuk ve
etkili bir araca ulasmak amaciyla birakilrmstir. Bu islem sirasmda ozellikle butun gruplann
tamammda benzer duzeyde islevsel olan maddeler secilerek A YDA 36 maddeye indirgenmistir.
Boylece A YDA 9'u iletisim, 9'u birlik, 8'i yonetim, 5'i yetkinlik ve 5'i duygusal baglam ile
ilgili toplam 36 maddelik seklini alrmstir (Gulerce, 1996: 45-46).

c. Karne Notlart: Arastirmada,

akademik

basanyi

belirlemek

icin ogrencilcrin

2009-2010

ogretim yih guz donemindeki kameleri kullamlrmsnr. Ogrencilcrin kamelerinde yer alan ve tum
derslerin ortalamasi olan donem sonu basan ortalamalan dikkate almmistrr. Donem sonu basan
ortalamasi,

KKTC Milli Egitim Bakanligma

bagh ortaokul ve liselerde O ile 10 arasmda

degisebilen bir degerdir,

3.4. Verilerin Toplanmasi
Arasnrma olceginin uygulanmasi
Terbiye

Dairesi'nden

Mudurlugu'nden

onay

(Bkz.

Ek

almrrus

icin oncelikle KKTC Milli Egitim Bakanhgi Talim

1) izin almmistrr.
ve Mayis-Haziran

Daha

2010

sonra,

doneminde

Oguz

Veli

Ortaokulu

olcek uygulanmistir.
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Uygulama,

siruf saatlerinde

gerceklestirilmis

ve smif ogretmenlerinden

Uygulama sirasmda ogrencilerin birbirlerinden etkilenmemelerine
okul sekreterliginden

ogrencilerin

karnelerine

destek ahnrmstir.

dikkat edilmistir. Daha sonra

ulasilrms ve donem sonu basan ortalamalan

kaydedilmistir,

3.5. Verilerin <;oziimlenmesi
Arastirmadaki veriler cozumlenirken A YDA toplam puaru dikkate almrmstir ve olcegin
alt boyutlan ayn ayn ele alinmarmstir.

Verileri cozumlemek.icin

SPSS 15.0 paket programi

kullamlmistir.
Ogrencilerin A YDA olceginden elde ettikleri puanlar ile akademik basan puanlanrun
betimsel istatistikleri hesaplanrmstir. Frekans, yuzdelik ve aritmetik ortalamalar sunulmustur.
Ogrencilerin

cinsiyeti, snuf duzeyi ve simf ogretmenlerinin

cinsiyetine

gore A YDA

puanlan ile akademik basan puanlanrun degisip degismedigini belirlemek icin bagimsiz gruplar
icin t-testi kullamlnusnr.

.

Smif ogretmenlerinin
degisip degismedigini

kidemine gore A YDA puanlan ile akademik basan puanlanrun

belirlemek icin ANOV A kullamlmistir.

Akademik basan puanlanndaki

farkm hangi gruplar lehine oldugunu belirlemek icin LSD Scheffe Testi kullamlrmstir.
A YDA puam ile akademik basan puanlan arasmda iliski olup olmadigmi belirlemek icin
Pearson Korelasyon Katsayisi kullarulrmstir.
Ogrencilerin akademik basan duzeylerine gore A YDA puanlannm degisip degismedigini
belirlemek icin ise ANOV A kullamlrmsnr. Farkm hangi gruplar lehine oldugunu belirlemek icin
LSD Scheffe Testi kullamlnustir.
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BOLUMIV
BULGULAR VE YORUM

Bulgular ve Y orum bolumunde arastirmanm alt amaclannda sunulan sorulara yamtlar
verilmis ve tablolar halinde bulgular verilmistir. Bulgular arastirmaci tarafmdan yorumlannustir.
"Ailenin psikolojik yapisma iliskin ogrenci goruslerinden elde edilen puanlann dagihnu
nedir?" sorusuna iliskin bulgular Tablo 2'de verilmistir.
Tablo 2. Ogrenci Goruslerine Gore Ailelerin Psikolojik Yaptst
Puan
Srmf

Cinsiyet

36-64
euan

65-93
euan

94-122
euan

123-151
euan
%
f

152-180
euan

f

%

Toplam

f

%

f

%

f

%

Klz

2

0.38

3

0.58-

32

6.22

78

15.17

11

2.14

126

Erkek

2

0.38

11

2.14

70

13.61

81

15.75

5

0.97

169

Klz

1

0.19

5

0.97

34

6.61

57

11.08

9

1.75

106

Erkek

0

0

7

1.36

47

9.09

57

11.08

2

0.38

113

5

0.97

26

5.05

183

35.60

273

53.11

27

5.25

514

6.
smrf

7.
snnf

Toplam

Gulerce'nin AYDA olceginden elde edilebilecek en dusuk puan 36, en yuksek puan ise
180'dir. Arastirmaya katilan ogrencilerin A YDA olceginden elde ettikleri puanlar dogrultusunda
ailelerinin psikolojik yapilan ortaya konulmus ve sonuclar 5 duzeyde sunulmustur. Ogrencilerin
%0.97'si 36-64 puan arahgmda, %5.05'i 65-93 puan arahgmda,

%35.60'1 94-122 puan

arahgmda, %53.11 'i 123-151 puan araligmda ve %5.25'i de 152-180 puan arahgmda sonuc elde
etmis ve ailelerinin psikolojik yapismi kendi algilanna gore ortaya koymuslardir. Buna gore
olcekteki puan arahklan dusunuldugunde, yogunlasma 4. duzeyde olmustur ve ogrencilerin
yansmdan fazlasi (%53.11'i) 123-151 puan arahgmda puanlar elde etmislerdir. Bu sonuc,
ailelerin algilanan psikolojik yapismm olumlu oldugunu ve ogrencilerin cogunlugunun saghkh
aile ortamlannda yetistiklerini gostermektedir.
Cinsiyet degiskeni temel almdigmda, 232 kiz ogrencinin 3'ii (%1.29'u) 36-64 puan
araligmda, 8'i (%3.44'ii) 65-93 puan arahgmda, 66's1 (%28.44'ii) 94-122 puan arahgmda, 135'i
(%58.18'i)123-151 puan arahgmda ve 20'si (%8.62'si) de 152-180 puan araligmda sonuc elde
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etmistir. Tum gruptaki sonuca benzer bir durum kiz ogrenciler icin de gecerli olmustur. Kiz
ogrencilerin cogunlugu (%58.18'i)

123-151 puan arahgmda (4. duzeyde) puan elde etmistir, Bu

sonuc, ailelerin algilanan psikolojik yapisirun kiz ogrencilerin goruslerine gore olumlu oldugunu
ve kiz ogrencilerin cogunlugunun saghkh aile ortamlannda yetistiklerini gostermektedir.
282 erkek ogrencinin 2'si (%0.70'i) 36-64 puan arahgmda,
l 17'si (%41.48'i)

araligmda,

arahgmda ve 7'si (%2.48'i)

94-122 puan araligmda,

18'i (%6.38'i) 65-93 puan

138'i (%48.93'ii)

123-151 puan

de 152-180 puan arahgmda sonuc elde etmistir. Tum gruptaki

sonuca benzer bir durum erkek ogrenciler icin de gecerli olmustur, Erkek ogrencilerin cogunlugu
(%48.93'ii)

123-151 puan arahgmda

(4. duzeyde) puan elde etrnistir. Bu sonuc, ailelerin

algilanan psikolojik yapismm erkek ogrencilerin goruslerine gore olumlu oldugunu ve erkek
ogrencilerin cogunlugunun saghkh aile ortamlarmda yetistiklerini gostermektedir.
Arastirmaya
deginmek

kanlan

gerekmektedir.

kiz ve erkek ogrencilerin
Birincisi,

ailenin

algilanan

incelendiginde iki noktaya

puanlan
psikolojik

yapisina

iliskin

puanlar

incelendiginde en 90k 4. duzeyde (123-151 puan arahgmda) yogunlasma oldugu ortaya cikmisnr.
Bu sonuc kizlann yansmdan

fazlasmda (%58.18) ortaya 91km1~ ancak erkeklerin yansmdan

azmda (%48.93) gorulmustur. Ikincisi ise, 65-93 (2. duzey), 94-122 (3. duzey) ve 123-151 (4.
dtlzey) puan arahklannda

erkek ogrenci sayrsi fazla cikrrustir. Bu sonuc arastirmaya katilan

erkek ogrenci sayismm daha fazla olmasi nedeniyle dogaldir. Ancak 5. duzeyde (152-180 puan
arahgi) kiz ogrencilerin sayisi erkek ogrencilerden

daha fazladir, Tum grupta 27 ogrenci 5.

duzeyde (152-180 puan arahgmda) puan alrmstrr. 27 ogrenclnin 20'si kiz (%74.07'si),

7'si

(25.93) ise erkek ogrencidir. Buna karsin en dusnk puanlar incelendiginde de 1. duzeyde (36-64
puan araligmda) 5 ogrenci yer alrmstir, 5 ogrencinin 3'ii (%60'1) kiz; 2'si (%40'1) erkekt:ir.
Smif degiskeni temel ahndigmda,

295 altinci smif ogrencisinin 4'ii (%1.35

arahgmda, 14'ii (%4.74'ii) 65-93 puan araligmda,
159'u (%53.89'u)123-151

102'si (%34.57'si)

65-93

(%52.05'i)123-151
etmistir.

puan

arahgmda,

81 'i (%36.98'i)

36-6!

94-122

~

s:

-r-a

puan arahgmda ve 11 'i (%5.02'si) de 152-:

6. ve 7. smif ogrencilerinin

yogunlasrmsnr.

r

puan arahgmda ve lS'si (%5.42'si) da 152-180

elde etmistir. 219 yedinci simf ogrencisinin ise, l 'i (%0.45'i)
(%5.47'si)

94-122

puanlan

4. d:fr.,;;;_

arahgmdaj
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"Smif duzeyi degiskenine gore, ailenin psikolojik yapisina iliskin ogrenci gorusleri
degismekte midir?" sorusuna iliskin bulgu Tablo 3 'te sunulmustur:
Tablo 3. Stmf Duzeyine Gore Ailenin Psikolojik Yaptstna Iliskin Ogrenci Goruslerinin
Karsilasttnlmasi
Degisken
Ailenin
algdanan
psikolojik
!!!P.ISI

Snuf
6

N

x

s

Sd

298

124,00

20,96

517

7

221

124,42

20,17

t
-0,229

p
0,819

Tablo 3 incelendiginde, bagimsiz gruplar icin t-testi sonuclanna gore p>.05 oldugundan
arastirmaya katilan 6. ve 7. smif ogrencilerinin ailenin psikolojik yapisma iliskin goruslerinden
elde ettikleri puanlar arasmda anlamli bir farkhhgm olmadigi gorulmektedir.

"Cinsiyet degiskenine gore, ailenin psikolojik yapisma iliskin ogrenci gorusleri
degismekte midir?" sorusuna iliskin bulgu Tablo 4 'te sunulmustur:
Tablo 4. Cinsiyet Degiskenine Gore Ailenin Psikolojik Yapistna Iliskin Ogrenci Goruslerinin
Karstlasttnlmasi
Degisken
Ailenin
algdanan
psikolojik
!!!P.ISI

Cinsiyet
K1z

N

x

s

Sd

233

128,40

19,86

516

Erkek

285

120,40

20,63

t
-8,805

p
0,000

Tablo 4 incelendiginde, bagimsiz gruplar icin t-testi sonuclanna gore p<.05 oldugundan
arastirmaya katilan kiz ve erkek ogrencilerin ailenin psikolojik yapisma iliskin goruslerinden
elde ettikleri puanlar arasmda anlamh bir farkhhgm oldugu bulunmustur. Bu fark kiz
ogrencilerin lehinedir. K1z ogrencilerin olcekten elde ettikleri puanlann ortalamasi 128,40 iken
erkek ogrencilerin 120.40'dir. K1z ogrenciler erkek ogrencilere oranla anlamh derecede
ailelerinin psikolojik yapisuu daha olumlu yansitrmslardrr.
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"Simf ogretmeninin cinsiyeti degiskenine gore, ailenin psikolojik yapisma iliskin ogrenci
gorusleri degismekte midir?" sorusuna iliskin bulgu Tablo 5'te sunulmustur:
Tablo 5. Stntf Ogretmeninin Cinsiyeti Degiskenine Gore Ailenin Psikolojik Yaptstna Iliskin
Ogrenci Goruslerinin Karsilasttnlmasi
Degisken
Ailenin
algdanan
psikolojik

Ogretmenin
Cinsi:yeti
Kadm

368

Erkek

151

s

Sd

t

p

122,38

21,56

516

-8,805

0,000

128,56

18,29

N

~ISi

Tablo 5 incelendiginde, bagimsiz gruplar icin t-testi sonuclanna gore p<.05 oldugundan
snuf ogretmeni kadm olan ve simf ogretmeni erkek olan ogrencilerin ailenin psikolojik yapisma
iliskin goruslerinden elde ettikleri puanlar arasmda anlamh bir farkhhgm oldugu bulunmustur.
Bu fark simf ogretmeni erkek olan ogrencilerin lehinedir. Simf ogretmeni erkek olan ogrencilerin
olcekten elde ettikleri puanlann ortalamasi 128,56 iken smif ogretmeni kadm olan ogrencilerin
122.38'dir. Simf ogretmeni erkek olan ogrenciler, simf ogretmeni kadm olan ogrencilere oranla
anlamh derecede ailelerinin psikolojik yapisim daha olumlu yansitrmslardir.

"Smif ogretmenin kidemi degiskenine gore, ailenin psikolojik yapisma iliskin ogrenci
gorusleri degismekte midir?" sorusuna iliskin bulgu Tablo 6'da sunulmustur:
Tablo 6. Stnif Ogretmeninin Kidemi Degiskenine Gore Ailenin Psikolojik Yapzszna lliskin
Ogrenci Goruslerinin Karstlastinlmasi
Degisken

Ailenin algrlanan
psikolojik yaprsi

Kareler

Serbestlik

Karel er

Toplann

Derecesi

Ortalamasi

F

Sig.

1074,540

3

358,180

,842

,471

Gruplar ici

219010,504

515

425,263

Toplam

220085,044

518

Gruplar arasi
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Tablo 6 incelendiginde, ANOVA testi sonuclanna gore p>.05 oldugundan arastirmaya
katilan ogrencilerin ailenin psikolojik yapisina iliskin goruslerinden elde ettikleri puanlan simf
ogretmenlerini11kiderni degiskenine gore anlamh bir bicimde degismemektedir.

"Ogrcncilerin akademik basan ortalamalanna iliskin dagihm nedir?" sorusuna iliskin
ogrencilerin 2009-2010 egitim-ogretim yih guz donemi karne notlan incelenmis ve ortalamalar
Tablo 7' de sunulmustur:
Tablo 7. Ogrencilerin Akademik Ortalamalan
Puan
Snnf
6.
sunf

Ktz

Basarrsiz
(0-4.99}
%
[_
6
I:16

Orta
(5.00-6.49}
%
[_
32
6.18

iyi
(6.50-8.49}
F
%
56
10.83

Pek Iyi
(8.50-10.00}
%
[_
32
6.18

Erkek

42

8.12

68

13.15

49

9.47

11

2.12

170

5

0.96

34

6.57

47

9.09

21

4.06

107

30

5.80

46

8.89

30

5.80

8

1.54

114

83

16.05

180

34.81

182

35.20

72

13.92

517

Cinsi~et

KIZ

Top lam

126

7.
SIDIf

Erkek
Toplam

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanhgma bagh ortaogretim diizeyindeki
okullarda ogrenciler derslerden O ile 10 puan arasmda notlar alabilmektedirler. Ders gecme notu
5'tir. Bu arastirmada, tum derslerin ortalamasmm ahnmasi sonucunda elde edilen "akademik
basan ortalamasi" temel almrrusnr. Buna gore, KKTC Milli Egitim Bakanhgi degerlendirmeleri
baglarmnda akademik basan ortalamasi 0-4.99 arasmda olan ogrenci basansiz, 5.00-6.49
arasmda olan ogrenci orta duzeyde, 6.50-8.49 arasmda olan ogrenci iyi ve 8.50-10.00 arasmda
olan ogrenci ise pek iyi duzeyde olarak kabul edilmektedir. Arastirmaya katilan ogrencilerin
akademik basan ortalamalan degerlendirildiginde, 83'ii (%16.05'i) basansiz, 180'i (%34.81'i)
orta duzeyde, 182'si (%35.20'si) iyi duzeyde ve 72'si (%13.92'si) ise pek iyi duzeyindedir.
Ogrencilerin orta ve iyi duzeyde yogunlastiklan gorulmektedir.
Cinsiyet degiskeni temel ahndigmda, arastirmaya katilan kiz ogrencilerin 11 'i (%4.72'si)
basansiz, 66's1 (%28.32'si) orta duzeyde, 103'il (%44.20'si) iyi duzeyde ve 53'u (%22.74'ii) ise
pek iyi duzeydedir. Erkek ogrencilerin ise, 72'si (%25,35'i) basansiz, 114'il (%40.14'u) orta
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duzeyde, 79'u (%27 .81 'i) iyi duzeyde ve l 9'u (%6.69'u) ise pek iyi diizeydedir. K1z ogrenciler
iyi duzeyde, erkek ogrenciler ise orta duzeyde yogunlasmisnr. Ote yandan, basansiz duzeyinde
83 ogrenciden 11 'i (%13.25'i) kiz, 72'si (%86.75'i) ise erkektir. Basansiz ogrencilerin
cogunlugunun erkek oldugu gorulmektedir. Pek iyi diizeyinde ise, 72 ogrenciden 53'il (%73.61)
kiz, l 9'u ise (%26.39) erkektir. Basanh ogrencilerin cogunlugunun ise kiz oldugu gorulmektedir.
Simf degiskeni temel almdigmda, arastirmaya katilan 6. simf ogrencilerinin 48'i
(%16.21'i) basansiz, 100'-U (%33.78'i) orta duzeyde, 105'i (%35.47'si) iyi dilzeyde ve 43'i.i
(%14.52'si) ise pek iyi di.izeydedir. 7. simf ogrencilerinin ise, 35'i (%15,83'i.i) basansiz, 80'i
(%36,19'u) orta duzeyde, 77'si (%34.84'i.i) iyi duzeyde ve 29'u (%13.12'si) ise pek iyi
diizeydedir.

"Smif duzeyi degiskenine gore, ogrencilerin akademik basan ortalamalan degismekte
midir?" sorusuna iliskin bulgu Tabla S'de sunulmustur:
Tablo 8. Stnif Duzeyine Gore Ogrencilerin Akademik Basari Ortalamalarznzn Karsilasttnlmasi
Degisken
Ogrencinin
akademik
basan
ortalamasi

Snnf
6

N

x

s

297

6,56

1,55

7

221

6,51

1,52

Sd
516

t

0,351

p
0,725

Tablo 8 incelendiginde, bagimsiz gruplar icin t-testi sonuclanna gore p>.05 oldugundan
arastirmaya katilan 6. ve 7. suuf ogrencilerinin akademik basan puanlanmn ortalamalan arasmda
anlamh bir farkhhgm olmadigi gorulmektedir.

"Cinsiyet degiskenine gore, ogrencilerin akademik basan ortalamalan degismekte
midir?" sorusuna iliskin bulgu Tabla 9'da sunulmustur:
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Tablo 9. Cinsiyet Degiskenine Gore Ogrencilerin Akademik Basart Ortalamalarznzn
Karsilastinlmasi
Degisken

Ogrencinin
akademik
basarr
ortalamasi

Cinsiyet
K1z

N

.¥

s

233

7,16

1,36

Erkek

284

6,04

1,49

Sd
515

t
-4,297

p

0,000

Tablo 9 incelendiginde, bagimsiz gruplar icin t-testi sonuclanna gore p<.05 oldugundan
arasnrmaya katilan krz ve erkek ogrencilerin akademik basan puan ortalamalan arasmda anlamh
bir farkhligm oldugu bulunmustur. Bu fark kiz ogrencilerin lehinedir. K1z ogrencilerin akademik
basan puanlannm ortalamasi 7.16 iken erkek ogrencilerin 6.04'tiir. K1z ogrencilerin akademik
basan puan ortalamalan anlamh derecede erkek ogrencilerden daha yilksektir.

"Siruf ogretmeninin cinsiyeti degiskenine gore, ogrencilerin akademik basan ortalamalan
degismekte midir?" sorusuna iliskin bulgu Tablo 1 O' da sunulmustur:
Tablo 10. Stntf Ogretmenintn

Cinsiyeti Degiskenine Gore Ogrencilerin Akademik Basari

Ortalamalarznzn Karstlasttrtlmast
Degisken

Ogretmenin
Cinsi;yeti

N

'K

s

Sd

t

p

Ogrencinin
akademik
basari
ortalamasi

Kadm

367

6,48

1,58

515

-4,297

0,000

Erkek

151

6,68

1,41

Tablo 10 incelendiginde, bagimsiz gruplar icin t-testi sonuclanna gore p<.05 oldugundan
snuf ogretmeni kadm olan ve snuf ogretmeni erkek olan ogrencilerin akademik basan puan
ortalamalan arasmda anlamh bir farkhhgm oldugu bulunmustur. Bu fark simf ogretmeni erkek
olan ogrencilerin lehinedir. Simf ogretmeni erkek olan ogrencilerin akademik basan puan
ortalamalan 6.68 iken siruf ogretmeni kadm olan ogrencilerin 6.48'dir. Siruf ogretrneni erkek
olan ogrenciler, simf ogretmeni kadm olan ogrencilere oranla anlamh derecede daha yuksek
akademik basan puanlanna sahiptirler.
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"Simf ogretmenin kidemi degiskenine gore, ogrencilerin akademik basan ortalamalan
degismekte midir?" sorusuna iliskin bulgu Tablo 11 'de sunulmustur:
Tablo 11. Stnif Ogretmeninin Kidemi Degiskenine Gore Ogrencilerin Akademik Basari Puan
Ortalamalanntn Karsilastinlmasi
Degi~ken

Ogrencinin
akademik basari
ortalamasi

Kareler

Serbestlik

Kareler

Toplami

Derecesi

Ortalamasi

F

Sig.

6,456

,000

Gruplar arasi

44.456

3

14,819

Gruplar ici

1179.840

514

2,295

Top lam

1224.296

517

Tablo 11 incelendiginde, ANOVA testi sonuclanna gore p<.05 oldugundan arastirmaya
katilan ogrencilerin akademik basan puan ortalamalan simf ogretmenlerinin kidemi degiskenine
gore anlamh bir bicimde degismektedir. Farkm hangi gruplar arasmda oldugunu belirleme icin
LSD Scheffe testi uygulanmistir.

Tablo 12. Siruf Ogretmeninin Kidemi Degiskenine Gore Ogrencilerin Akademik Basari Puan
Ortalamalarznzn LSD Scheffe Testine Gore Karsilastinlmast

Degi~ken

(J)

Kidem

Kidem

(1-J)

l-Syil

6-lOy1l

-,62310.

l l-l Syil

6-10yd

Ogrencinin
akademik basari
ortalamasi

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

,18006

,001

-,9768

-,2694

,36514

,18944

,054

-,0070

,7373

16-ilstii

-,06217

,29862

,835

-,6488

,5245

l-Syrl

,62310.

,18006

,001

,2694

,9768

l l-LSyil

,98824.

,23220

,000

,5321

1,4444

16-ilstii

,56093

,32742

,087

-,0823

1,2042

-,36514

,18944

,054

-,7373

,0070

6-1 Oyil

-,98824.

,23220

,000

-1,4444

-,5321

16-ilstii

-,42730

,33267

,200

-1,0809

,2263

I-Syil

,06217

,29862

,835

-,5245

. ,6488

6-1 Oyil

-,56093

,32742

,087

-1,2042

,0823

11-15y1l

,42730

,33267

,200

-,2263

1,0809

l l-15yll l-Syil

16-iistii

95% Guven arahgi

Ortalama Fark

(I)

Std. Hata
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Tablo 12 mcelendiginde 6-10 yilhk kideme sahip ogretmenlerin ogrencileri 1-5 yilhk ve
11-15 yilhk kideme sahip ogretmenlerin ogrencilerine oranla anlamh derecede yuksek akademik
basan ortalamalanna sahiptirler. 6-10 yilhk kideme sahip ogretmenlerin ogrencilerinin akademik
basan ortalamasi 7 .11 'dir. 1-5 yilhk kideme sahip ogretmenlerin ogrencilerinin akademik basan
ortalamalan 6.48 ve 11-15 yilhk kideme sahip ogretmenlerin ogrencilerinin ise 6.12'dir.

"Ailenin algrlanan psikolojik yap1s1 ile ogrencilerin akademik basanlan arasmdaki iliski
nedir?" sorusuna iliskin korelasyon sonucu Tablo 13 'te sunulmustur:
Tablo 13. Ailenin Algilanan Psikolojik Yapist ile Ogrencilerin Akademik Basanlan Arasindaki
llisk:

Ailenin algllanan

Pearson Korelasyon

psikolojik yapisi

Sig. (2-tailed)

Ailenin algllanan

Akademik

psikolojik yapisi

basan

N

Akademik basarr

,343••
,000
519

Pearson Korelasyon

,343°*

Sig. (2-tailed)

,000

N

518

518

518

**. Korelasyon 0.01 duzeyinde anlamhdrr (2-tailed).

Tablo 13 'te ogrenci gorii~lerine gore belirlenen ailenin psikolojik yapisi ile ogrencilerin
akademik basan puanlan arasmda orta duzeyde (r=.343, p<0.01), pozitif ve anlamh bir iliski
oldugu goriilmektedir.
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"Ogrencilcrin akademik basan duzeylerine gore ailenin algilanan psikolojik yapisi
degismekte midir?" sorusuna iliskin ANOVA sonucu Tablo 14'te verilmistir:
Tablo 14. 6grencilerin Akademik Basari Duzeylerine Gore Ailenin Algzlanan Psikolojik Yapzsz
Degisken

Ailenin algilanan
psikolojik
yaprsi

Kareler

Serbestlik

Karel er

Toplann

Derecesi

Ortalamasi

F

Sig.

Gruplar arasi

25231.379

3

8410,460

22,262

,000

Gruplar ici

194185.465

514

377,793

Toplam

219416.844

517

r'

Tablo 14'te goriildiigil gibi ogrencilerin akademik basan puanlanna gore ailenin
algilanan psikolojik yapisi (AYDA puanlan) anlamh duzeyde degismektedir. Bu farkm hangi
duzeylerde gerceklestigine iliskin LSD Scheffe testi yapilrmsnr.

Tablo 15. Ogrencilerin Akademik Bason Duzeylerine

Gore Ailenin Algzlanan

Psikolojik

Yaptstntn LSD Scheffe Testine Gore Karstlasttnlmast
95% Confidence Interval

Ortalama Fark
(I)

(J)

(1-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

Pek iyi

iyi

10,04029°

2,70609

,000

4,~239

15,3566

Orta

16,36667°

2,71034

,000

11,0420

21,6914

Basansiz

23,59524°

3,12164

,000

17,4625

29,7280

Pek iyi

-10,04029°

2,70609

,000

-15,3566

-4,7239

Orta

6,32637'

2,04319

,002

2,3123

10,3404

Basansiz

13,55495°

2,56385

,000

8,5180

18,5919

Pek iyi

-16,36667°

2,71034

,000

-21,6914

-11,0420

iyi

-6,32637'

2,04319

,002

-10,3404

-2,3123

Basansiz

7,22857'

2,56834

,005

2,1828

12,2743

Pek iyi

-23,59524°

3,12164

,000

-29,7280

-17,4625

iyi

-13,55495°

2,56385

,000

-18,5919

-8,5180

Orta

-7,22857'

2,56834

,005

-12,2743

-2,1828

iyi

Orta

Basansiz

*. Fark 0.05 duzeyinde anlamhdir.

"
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Tablo 15 incelendiginde, akademik basan puan ortalamalan yukseldikce, ogrencilerin
AYDA olceginden daha yuksek puanlar aldiklan (ailelerinin psikolojik yapisim olumlu
algiladiklan) ortaya cikrmstir. Akademik basansi pek iyi duzeyinde olan 72 ogrencinin A YDA
olcegi puan ortalamasi 137.l 7'dir. Akademik basansi iyi duzeyde olan 182 ogrencinin 127.13,
orta duzeyde olan 180 ogrencinin 120.80 ve basansiz olan 83 ogrencinin ise 113.57'dir. LSD
testi sonuclanna gore pek iyi duzeyinde olan ogrencilerin A YDA puanlan iyi, orta ve basansiz
ogrencilere oranla anlamh derecede yuksek bulunmustur. Aym sekilde, iyi duzeyde olan
ogrencilerin A YDA puanlan orta ve basansiz duzeydeki ogrencilerden anlamh derecede
yuksektir. Son olarak orta duzeydeki ogrencilerin A YDA puanlan basansiz ogrencilerden
anlamh derecede yliksektir.
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BOLUMV
TARTI~MA
Arastirmaya

katilan

Degerlendirme Araci'ndan

ogrencilerin

_ yansmdan

fazlasi

(%53 .11 'i)

Aile

Yapisim

123-151 puan araligmda (AYDA en dusuk puam 36; en yuksek puam

180) puanlar elde etrnislerdir. Bu sonuc, ailelerin algilanan psikolojik yapismm olumlu oldugunu
ve arastirmaya

katilan

ogrencilerin

cogunlugunun

saghkh

aile ortamlannda

yetistiklerini

gostermektedir.

Bulgan'm (2006) Turkiye'de yfuuttugu cahsmada da bu arastirmanm sonucuna

benzer bir bulgu elde edilmistir ve katihmcilar ailelerinin psikolojik yapismm saghkh oldugunu
belirtmislerdir.

Buna karsm Turkiye'de

arastirmasmda,

aile

degerlendirenlerden

ici

iliskilerini

yurutulen bir baska cahsma olan Evirgen'in
olumlu

degerlendiren

cocuklann

sayisi

(2010)
olumsuz

daha az cikrrustir. Ancak, Evirgen'in (2010) cahsmasmda aile ici iliskilerini

olumlu degerlendiren

cocuklann,

olumsuz olarak algilayan cocuklara oranla, akranlanyla

ve

ogretmenleriyle daha olumlu iliskiler gelistirdikleri bulunmustur. Deal ve arkadaslan da (1989),
saghkh olarak tammlanan
duzeyde

olumluluk

ailelerde, anne-baba ve cocuklar arasmdaki etkilesimlerin

gosterdigini

ve

problemlerle

kolayca

basa

cikabildiklerini

yuksek
ortaya

koymuslardir.
Alicik'in (2009) "Kibns Turk Ailesi" adh arasnrmasmm
hane halki buyuklugt;

2000'li

yillarda

3.47'dir.

ortaokulda %100; lisede %80 ve yuksekogretimde

Okullasma

bulgulanna

gore, KKTC'de

oram, okuloncesi,

ise %54'tur.

Universitede

ilkokul ve

ogrenim goren

ogrenci sayisi da yildan yila artmaktad!r. Kadm ve erkeklerin aym meslek gruplannda cahsnklan
gorulmektedir. 2005 yih itiban ile ortalama evlenme yasuun kadmlarda 26, erkeklerde ise 29
oldugu bulunmustur. Evliliklerin kisilerin kendi tercihlerine bagh olarak gerceklestigi sonucuna
ulasilrmstir. Evliliklerdeki

kararlann kadm ve erkek tarafmdan %71 oranmda birlikte almdigi

belirtilmistir, %50'ye yakm ailenin 2 cocuga sahip oldugu gorulmustur. Ailelerin, cocuklannm
egitimine son derece onem verdikleri bulgusu da oldukca onemlidir. Arastirmadaki hicbir aile
"cocugumun

egitime ihtiyaci yoktur" ifadesini tercih etmemistir.

Cocuklann

bilgili/kulturlu

olmasi, meslek edinmesi, saygi gormesi ve topluma faydah bir birey olmasi icin egitim gormesi
gerektigi uzerinde durulmustur. Alicik'in (2009) arastirmasmdaki bulgular, KKTC'deki ailelerin
cocuklanmn egitimine onem verdiklerini gostermektedir.
Devletlesme surecinde Kibns Turk toplumunda, uzun sure savas ortammda kalmanm ve
yasanan go9 olaylanmn getirdigi ruhsal karmasa, ekonomi, spor, egitim vb. alanlarda uygulanan
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ambargolar, siyasi tanmmarruslik, devlet kadrolanna asm istihdam yapilmasi sonucu liretimin
durmasi ekonomik sikmtilann yasanmasma neden olurken; sosyal adalet ile sosyal devlet
anlayislannm, kamu hizmetlerinin, burokrasinin ve demokratik yasamm gelismesinde

de

sikmtilar yasanmasma neden olmustur (Alicik, 2009: 285). Ancak belirtilen sorunlara karsm,
arastirmadaki ogrenciler ailelerinin psikolojik yapisirn olumlu yansrtrmslardir. 2010 yilma
gelindiginde, kamu cahsanlannm maaslanrnn yan yanya asagiya cekilmesi, bosanmalann
sayismm artmasi ve yurt dismdan 90k sayida gee ahnmasi gibi durumlar Kibns'taki sosyal
yasami dolayrsiyla aile yapisim olumsuz etkileyebilir. Bu durum ise, ailelerin egitime yonelik
ilgi ve katkismm azalmasma neden olabilir.
Ailenin algilanan psikolojik yapisi ogrencilerin smif duzeyine gore farkhhk yaratmazken
cinsiyet degiskenine gore farkhhk yaratrmstir. 6. ve 7. siruf ogrencileri ergenligin henuz
basmdadirlar ve bu arastirmaya katilan ogrencilerin yas farki genellikle 1 ile 2 arasmda
degismektedir. Dolayisiyla arastirmaya katilan ogrencilerin gelisim ozellikleri bakimmdan 90k
farkli ozelliklere sahip olmadiklan dusunulmektedir. Bu baglamda arastirmaya katilan 6 ve 7.
simf duzeyindeki ogrencilerin aileleri ile olan iliskilerinde ya da ailelerini algilama bicimlerinde
ciddi farkhhklar olmayabilir. Tokgoz'un (2009) arastirma bulgusu, bu arastirmada ortaya cikan
sonuctan farkhdir. Tokgoz'un (2009) arasnrmasinda ailelerin birlik, yonetim, yetkinlik, duygusal
baglam boyutlannda anlamh farkhhga rastlanmanustir. Ancak iletisim alt boyutunda snuf
duzeyine gore ortalamalar arasmda farkhhklar bulunmustur. Farkhligm 6-7'nci

ve 6-8'inci

smiflar arasmda oldugu bulunmustur; ogrencilerin siruf duzeyi yukseldikce iletisim boyutundaki
aile yapisma iliskin dusttncelerinin olumlu yonde ilerledigi gorulmektedir. Tokgoz'e (2009)
gore, ogrencilerin bu tutumunun sebebi olarak 6. simfta erinlik doneminin basmda olup henuz
benlik kavrammm oturmamasi ve konu ve olaylara elestirel

yaklasamama durumlan

gosterilebilir.
Arastirmanm diger boyutunda, cinsiyet degiskeni temel almdigmda, kiz ogrencilerin
erkek ogrencilere oranla A YDA olceginden daha yuksek puanlar aldiklan ve ailelerinin
psikolojik yapisim daha olumlu bulduklan gonllmustur. Baser'in (2006) cahsmasmda da kizlann
lehine anlamh fark bulunmustur. Bu bulgu, kizlann sorunlanm erkeklere gore daha fazla acma
egiliminde olmalan ile iliskilendirilebilir. Boylelikle de kizlann aileleriyle olan iliskileri onem
kazanrms olabilir. Kizlar aileleri ile iliskilerinde kendilerini daha rahat (erkeklere oranla)
hissediyor olabilirler. Yurt icinde (1988'de Selcuk, 1994'te Ekebas, 1996'da Gungor) ve yurt
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dismda (1993'te Sarason ve arkadaslan, 2001 'de Colarossi) yapilan arastirmalarda da kizlar,
ailelerinden daha fazla sosyal destek aldiklanm ortaya koymuslardir (Akt; Baser, 2006).
Hasdemir'in (2007) cahsmasmda ise, AYDA'nm sadece bir alt boyutunda (duygusal baglam)
kizlann lehine anlamh bir fark cikrmsnr.
Kihcaslan (2001) arastirmasmda, kiz ve erkek cocuklan karsilastirdigmda, kizlann
kisilerarasi sevgi ve ilgi gosterimi acismdan daha duyarh olduklanm belirtmektedir. Bu durumun
ise kulturel degerlerle ilgili olduguna isaret etmektedir. Kihcaslan (2001), kizlann toplum
tarafmdan onay goren bildirimler aldiklan icin duygulanru daha iyi ifade edebilen bireyler
olduklanru ortaya koymustur. K1z cocuklann genellikle daha agirbash, uysal, itaatkar ve bagimh
olmalan beklenmektedir. Erkek cocuklann ise, otorite figuru olarak algilanmasmdan ve babarun
kendisinden sonra ailenin otorite figiirii olarak erkek cocugu gormesi nedeniyle daha disipline
edici davramslarla karsi karsiya kaldiklanm belirtmektedir.
Keenan ve Shaw (1997) cinsiyet farkhhklan icin iki olasi aciklamayi yapmaktadir.
Birincisi, ebeveynlerin farkh sosyal uygulamalanrun etkisiyle acrklanmaktadir. Buna gore;
aileler erkek cocuklar icin daha cok fiziksel cezalandirma kullarurken kizlara daha cok ikna edici
yaklasim kullanmayi tercih etmektedirler. ikinci aciklamaya gore, erken cocukluk doneminde
kizlann agresyon i.izerinde etkili olacak temel becerilerinin gelisiminin daha hizh, dil gelisimi,
konusma ve algilama becerilerinin daha iyi olmasi nedeniyle aileler kizlanm daha kolay kontrol
edebilmektedir. Buna bagh olarak, ailenin kiz cocukla iliskisi daha olumlu yasanabilmekte ve
davrams problemleri daha az gorulmektedir.
Tokgoz'un (2009) arastirmasmda, yukandaki arastirma bulgulannm tam tersi bir sonuc
elde edilmistir. Bun.a gore, ailenin psikolojik yapisim degerlendirirken erkek ogrencilerin AYDA
puan ortalamalan (119.05) kiz ogrencilerin ortalamalanndan (114.69) anlamh derecede yuksek
bulunmustur. Alt boyutlarda ise, yetkinlik boyutunda erkeklerin lehine anlamh bir fark
bulunmustur. Tokgoz (2009), bu sonucun nedenini "arastirma yapilan bolgenin genel anlamda
ataerkil aile yapisma sahip olmasi (Turkiye'nin Kars iii), erkeklere tanman ozerkligin kizlara
tanmmamasi" olarak aciklamisnr. Kadma ozgu geleneksel yapmm devam ettigi ve kiz
cocuklannm erkeklere oranla aileye daha fazla boyun egdigi belirtilmistir.
Gunumuzde artik sorun davramslann sadece cinsiyetle iliskilendirilmesinin dogru ve
yeterli olmayacagi i.izerinde durulmaktadir. Lerner ve Galambos'un (1998) belirttigi gibi, sue
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davranislan ergenlikte ozellikle erkekler arasmda yaygm olmasma ragmen, artik kizlarda da son
yillarda artis oldugu gorulmektedir. Ergenlerin anti-sosyal davramslar veya suca yonelik
davramslar gcstermelerinde, cinsiyet faktoru dismda, ailesel etkiler, cevre ve kultur faktoru, bir
gruba ait olma, akran gruplan tarafmdan kabul gorme gibi etkilerin de belirleyici oldugu
gorulmektedir (Savi, 2008).
Savi'nin (2008) gorusunden hareketle, arastirmada, ogrencilerin ailelerinin psikolojik
yapisma iliskin goruslerini degerlendirirken "simf ogretmenlerinin etkisi" de dikkate ahnrmstrr,
ilk bakista ogretmenin, aile icindeki psikolojik yapi ile ilgisi yokmus gibi dusunulebilir ancak
ozellikle ilkogretim donemi ogrencilerinde ogretmen modeli onemlidir. Ogrencinin yasammda
ogretmenin etkisi belirleyicidir ve aile icerisinde cocugun davrams ve tutumlan ogretmenlerine
bagh olarak degisiklik gosterebilmektedir. Guney (2009) arastirmasmda, ailelerin ogretmenleri
tammasmm (ailenin ogretmeni tammamasma oranla) cocuklann akademik basansim olumlu
etkiledigini ortaya cikarrmstir. Bu bulgu, ogrencinin gerek okul gerekse okul d1~1 yasammda
ogretmenin etkisinin onemli oldugunu dttsundurmektedir.
Bu arastirmada, siruf ogretmeninin cinsiyeti ve kidemi dikkate almrms ve ogrencilerin
AYDA puanlannm degisip degismedigi incelenmistir, Simf ogretmeninin kidemi degiskenine
gore ogrencilerin AYDA puanlannda anlamh bir degisiklik olmanusnr; ancak smif ogretmeninin
cinsiyeti degiskenine gore AYDA puanlannda anlamh bir farkhhk bulunmustur, Siruf ogretmeni
erkek olan ogrencilerin AYDA puanlan, simf ogretmeni kadm olan ogrencilere oranla anlamh
derecede yuksek bulunmustur.
Celik'in arastirmasmda (2005), kadm ogretmenlerin ailelerle daha 90k sorun yasadiklan
ortaya cikrmstir. Kadm ogretmenler soztl edilen arastirmamn olcegindeki bazi maddelere daha
90k katihm gostermisler ve erkek ogretmenlerin gorusleri ile anlamh farkhhklar bulunmustur.
Celik'in (2005) arastirmasmda gorti~ farkhhgi olan maddeler soyledir:
okuldaki sorunlan ve odevleri ile ilgilenmemeleri",
gormezden
kendilerinin

gelmesi,

basansizliklanm

basaramadiklan

konularda

"Velilerin cocuklanmn basanlanm

cezalandirmalan",
basan

"Velilerin cocuklannm

"Velilerin

beklemeleri",

ogretmenlerden

"V elilerin

ekonomik

problemlerinin okul etkinliklerine katilmalanm ve okulla olan iliskilerini engellemesi",
"Velilerin cocuk egitimi konusundaki bilgisizligi", "Velilerin cocuklannm sosyal ve duygusal
davramslan ile ilgilenmemesi, sadece ders basanlan ile ilgilenmesi",

"Velilerin okulla yalmzca
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cocuklan

ile ilgili bir sorun oldugunda

cocuklarda

olusan

toplantilannda
iletisim

olumsuz

sadece

kuranlar

icin ogrenciler

ve anneleri

ogretmenlerin

okul-aile

kadm

ogretmenlerin

aile icindeki

davramslanru
(2005)

Arastirmada,

31-50 yas grubundaki

gem; ogretmenlerin

bu

ogretmenlerin

okul-aile

velileri

kahyor

gore,

okulla

olabilir. Buda erkek

dusundurebilir.
da okul-aile

Ote yandan,

iliskisini

sorun yasamyor

olumsuz

olmasi ogrencinin

de olumsuz etkileyebilir.

cahsmanm

bulgulanndan

iliskilerinin

sorun yasadiklan

farkh

etkilendigi

ve 51 yas ustu grubundaki

iliskilerinde

tecrubesizligi,

iliskisinde

okul-aile

(2005)

veli

baba ve koca figfuii hakim oldugu

davramslan

ile iliskisini

arastirmasmda,

gore

grubu ogretmenlerin

de

ve aile bireyleri

dolayi

"Velilerin

Celik'e

karsi daha cekimser

okul-aile

sorunlardan

etmemesi",

daha az sorun yasadiklanru

gerekirse,

degiskenine

kabul

Erkek ogretmenlerde

titiz ya da mukemmeliyetci

Ozetle belirtmek

"Aile icindeki

ile ilgilenmeleri".

erkek ogretmenlere

iliskilerinde

istemesi",

ailelerin

notlan

annelerdir.

etkileyebilir.

Celik'in

davraruslan

cocuklanmn

genellikle

gorusmek

olarak,

ortaya

ogretmenlerden
gorulmustur.

daha az tammalan,

yaslan

kidem

ciknusnr.

cok, 20-30 yas

Celik'e

(2005)

gore,

cogu veliden daha kuc;ilk

oldugu icin veliler tarafmdan gtlvenilmemesi ve gerekli sevgi saygi ortammm yaratilamamasi,
gene ogretmenlerin

cagdas egitim ve ogretim sistemini uygulama cabasi sonucunda velilerin

ahsik olmadigi bir durum ortaya 91kt1g1 icin arada catismalann
neden ise, gene ogretmenlerin
sonuclardan

hareketle,

iliskilendirilebilir:

cikmasi normaldir.

genel olarak daha kotu okullarda

Celik'in

(2005)

arastirmasi

Okul aile iliskilerinde basansiz

Diger bir

gorev yapmasidir,

ile bu arastirmamn

olan ogretmenlerin

bulgulan

Bu
soyle

cocugun aile icindeki

durumunu olumlu yonde etkilemeleri de guclesebilir.
Arastirmanm ikinci boyutunda ogrencilerin akademik basanlan temel almrmstir.
(2003) ve Ekici (2012), arastirmalannda

ilkogretim

ikinci kademe ogrencilerinin

Serefli

akademik

basanlanm etkileyen zihinsel olmayan faktorleri 5 bashkta listelemislerdir. Bu bashklar soyledir:
"Ogretmenden

kaynaklanan

kaynaklanan

nedenler",

nedenler"dir.

Bu arastirmada

uzerinde

nedenler",

"Okuldan

kaynaklanan

"ogretmen",

durulmus ve ogrencilerin

"Ogrenciden

nedenler"

"ogrenci"

akademik

kaynaklanan

\

"Sistemden

ve "velilerden"

basansiyla

cinsiyeti ve snuf duzeyi temel almrms, ogretmenlerin

ve

nedenler",

"Velilerden
kaynaklanan

kaynaklanan

iliskisine bakilrmstir.

nedenler

Ogrencilerin

ise kidemi ve cinsiyetleri

uzerinde

durulmustur. Veli boyutunda ise psikolojik yapi (ogrenci algilanna gore degerlendirilen) temel
almrmsnr.
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Arastirmaya katilan cgrencilerin akademik basan ortalamalan degerlendirildiginde, 83 'ii
(%16.0S'i) basansiz, 180'i (%34.81 'i) orta duzeyde, 182'si (%35.20'si) iyi duzeyde ve 72'si
(%13.92'si) ise pekiyi duzeyindedir. Ogrencilerin orta ve iyi duzeyde yogunlastiklan
gcrulmektedir. KKTC'deki Girne ilcesinin ortaokullanndan bir olan Oguz Veli Ortaokulu,
smavsiz ogrenci kabul eden bir devlet okuldur. Bu durum dikkate almdigmda, ogrencilerin iyi
duzeyde yogunlasmalan onemli bir bulgudur. Ogrencilcrin basanh olduklan soylenebilir ve bu
basan nedeninin nereden kaynaklandigi dusunuldugunde, ogrencilerin ailelerinin psikolojik
yapilanm olumlu yansrttiklan uzerinde durulmahdir, Ogrencilerin basanh olmalan aile
yapilannm saghkh olmasi ve ailelerinden destek almalan ile iliskili olabilir. Elbette bu etmen
dismda, egitim sisteminin yapisi, simflardaki ogrenci sayisi, ogrctmcn nitelikleri ve okullann alt
yapisi gibi durumlann da arastmlmasi ve ogrenci basansi uzerindeki etkilerinin ortaya
konulmasi gerekmektedir.
Ogrencinin smif dilzeyine gore akademik basansmm

farkhlasip farkhlasmadigi

arastmlrms ve smif dtizeyine gore ogrencilerin basan duzeylerinde anlamh bir farkhhk
bulunmamistir.

Kabalci'rnn (2008) arastirma bulgulanna gore de, ogrencinin akademik

basansmm ilkogretim ikinci donemde smif duzeyine gore degisiklik gostermedigi sonucuna
ulasilmistir. Kabalci (2008) bu sonucun ortaya 91k1~1ru pek 90k nedene baglarmstir. Ders cahsma
ahskanhklan, tekrar yapma becerisi, verimli ders cahsma yontemlerinin uygulamaya gecirilmesi
gibi ogrenmeyi etkileyen bircok beceri buyuk oranda temel egitimin birinci kademesinde
yerlesmektedir, Ogrenci bu becerilerini 6, 7 ve 8. smifta da kullanabilmekte ve bu durum
akademik basansmi dogrudan etkilemektedir. Bu durum ilkogretimin birinci kademesinde
yerlesmis olan ahskanhklar ve beraberinde yukselen akademik basannm, ikinci kademenin her
duzeyinde de aym sekilde devam etmesini saglayabilir. Bunun tam tersi olarak bu becerileri
birinci kademede kazanmayan ve sonrasmda da herhangi bir sekilde kazanma firsati bulamayan
ogrencilerin akademik basanlan da dusuk olabilmektedir. Ulkemizde okullardaki psikolojik
darnsrnan kadrosunun yetersiz olmasi ve simf rehber ogretmenlerinin her ogrenciye ulasarak bu
becerilerin kazandirma sanslanmn dusuk olmasi nedeniyle bu becerilerin ikinci kademede
yerlesmesi pek mumkun olmamaktadir. Bir baska ifadeyle ilkogretim birinci donemde belirlenen
akademik basan duzeyi, genel olarak ikinci kademenin her duzeyinde de degismeden aym
bicimde devam edebilmektedir.
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Arastirmada ogrencilerin cinsiyetlerine gore akademik basan diizeylerinde anlamh bir
fark bulunmus ve kiz ogrencilerin erkek ogrencilere oranla daha basanh olduklan ortaya
cikrmstir. Bu sonuc, Gelir (2009), Evirgen (2010) ve Savasci'mn (2010) arastirma bulgulanyla
orttlsmektedir. Tiirkiye'de egitimbilimle ilgili alanyazm incelendiginde, yukandaki arastirma
sonuclannda goruldugt; gibi, genellikle kiz ogrencilerin erkek ogrencilerden daha basanh
olduguna iliskin sonuclara ulasilmaktadir. Bu durumun nedenlerinin incelenmesi 90k onemlidir.
Bu arastirmamn bulgularma gore, kiz ogrenciler ailelerinin psikolojik yapisim erkek ogrencilere
oranla daha olumlu yansrtmislardir. Kiz ogrencilerin akademik basan diizeylerinin yuksek
olmasi, aile faktoru ile ilgili olabilir. Ote yandan ogretrnen faktoru de kizlann akademik
basansmm yuksek olmasi konusunda belirleyici olabilir. Gecer'in (2002) cahsmasmda ogrenci
algilanna gore kiz ogrenciler ogretmenleri ile daha yakm iliski kurabilmektedirler. Evirgen'in
7

(2010) arastirmasmda ise, ogretmenlerin algisma gore, kiz ogrenciler erkek ogrencilere oranla
okul ortammda daha mutludurlar.
Kabalci (2008) cahsmasmda, kiz ogrencilerin erkek ogrencilcrden daha basanh olma
nedenlerini aynntih bir bicimde aciklanusnr: "T oplumda kiz ve erkek cocuklanna iliskin deger
yargilan ele almdigmda kiz cocuklanna ozellikle diizenli olmaya iliskin yiiklenen sorumlulugun
daha yuksek oldugu gorttlmektedir. Duzenli olma becerisi cocuga yerlestiginde, bu becerinin
cahsma ahskanhklanna

da yansryacagim soylemek mumkundur.

Yetistirme tarzmdan

kaynaklanan bu farkhhk, kiz cocuklannm akademik basanlannm

kestirilmesinde onem

tasiyabilmektedir. Sosyal Ogrenme Modeli cercevesinde dustmtlldtlgtmde kiz cocuklannm evde
anne ile birlikte daha fazla vakit gecirerek anneyi model alacaklan, anneye cesitli islerde yardim
etme sureci icerisinde duzenli olma konusunda daha fazla yeterlik kazanacaklan soylenebilir. Bu
kazanc, cahsma ahskanhklanna

da yansiyabilmektedir. Serbest zamanlan degerlendirme

konusunda erkeklerin kizlara oranla daha fazla uyaranla karsilastiklan gorulmektedir. internet
kafelerde vakit gecirmek erkek cocuklarda sikca gozlemlenmektedir. Bagimhhk haline gelen bu
?

aktivitenin, cahsma ahskanhklanm olumsuz etkiledigi dusttnulmektedir. Toplumda, erkek
cccuklanna tanman hosgortintm kiz cocuklanna tanman hosgoruden daha fazla olmasi, erkek
cocuklann daha rahat yetismelerine ve sorumluluklannm

daha hafif olmasma neden

olabilmektedir. Bu nedenle, kiz cocuklar gelecege yonelik amac edinme konusunda da daha
kararh olabilmektedirler.

Erkek cocuklar, akademik alanda basanh olamadiklan takdirde

toplumsal statusu dusuk olabilse de bir sekilde kendilerine uygun bir meslek edinebilmektedirler.
Annelerinin ekonomik alanda ozgur olamadiklan icin yasadiklan sikmtilan gozlemleyen kiz
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cocuklanmn aym sikmtilan yasamak istememesi, bu nedenle akademik alanda kendilerini
gelistirmeye cahsmalan kiz ve erkekler arasmdaki bir baska farkhhk olarak dusunulebilir,
Ergenlik donemi ozellikleri acismdan bakildigmda, kiz cocuklannm erkek cocuklara gore
ergenlik donemine birkac yil daha erken girdikleri gorulmektedir. Bu durum, kiz cocuklanmn
erkek cocuklara gore daha erken olgunlasmalanm, kisilik ozelliklerinin daha erken yerlesmesini,
aym donemdeki farkmdahklanmn erkeklere gore daha fazla olmasiru saglamaktadir, Bu durum
da ortaya cikan bu farkhhgm bir aciklamasi olabilir." Aktas da (2011) cahsmasmda, genelde
aile icindeki kararlara kiz cocuklann katihmmm az olmasi ve kaynaklarm kullarummdaki esitsiz
paylasim nedeniyle, gelecekte iyi bir egitim ve meslek edinme konusunda kiz cocuklann
erkeklere oranla daha fazla caba gosterme zorunlulugu hissettiklerini ortaya koymustur.
Simf ogretmeninin cinsiyeti ve kidemine gore, arastirmadaki ogrencilerin akademik
basanlannm farkhlastigi bulunmustur. Simf ogretmeni erkek olan ogrencilerin akademik
basanlan simf ogretmeni kadm olanlara oranla ve simf ogretmeninin kidemi 6-10 yil arasmda
olan ogrencilerin akademik basanlan, simf ogretmeninin kidemi 1-5 yil ve 11-15 yil olanlara
oranla daha yuksek bulunmustur,
Tatar'm (2006) arastirma bulgulanna gore, akademik basan ile ogretmen iliskisi u9
boyutta degerlendirilmistir:
i. Ogrencinin akademik basansmda esas etkili olan ailedir; okul ve ogretmen degildir: Bircok
rapor (Crowther Raporu, Robbins Raporu, Plowden Cahsmasi, ilk IEA -International
Association for the Evaluation of Educational Achievement-) ve arastirmaci (Coleman, Giddens,
Good vd., Hum, Jencks vd., Gray, Kerensky, Beare vd., Mosteller ve Moynihan, Health ve
Neilson, Farrell, Reynolds) ogrencinin akademik basansiru etkileme baglarmnda okul ile
ogretmenlerin ikinci planda kaldigmi ve ailelerin belirleyici oldugunu ortaya koymaktadir, Sozu
edilen arastirmalarda, okulun butcesi ve ogrenci basansma

yapilan harcamalar, okul

kuttlphanesindeki kitap' sayisr, simftaki ogrenci sayisi, ders kitabmm kalitesi, okulun sahip
oldugu olanaklar, ogretmenin deneyimi ve ozellikleri, okulun politikalan gibi ogrencinin okul
basansma katki sagladigi dusunulen faktorlerin fazla bir etkisinin olmadigi ortaya 91km1~ yani
basanda farkhhk meydana getiren asil ogenin okullar degil aileler oldugu belirtilmistir.

Ogrencinin kendisiyle birlikte getirdikleri, okulda ve snufta ne olup bittiginden 90k daha onemli
olarak gorulmus ve ailenin sosyo-ekonomik statusunun, ogrenci basansma etki edebilecek tum
diger degiskenleri golgeledigi uzerinde durulmustur. Boylelikle ailenin sosyo-ekonomik statusu
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cocuklanrun aym sikintilan yasamak istememesi, bu nedenle akademik alanda kendilerini
gelistirmeye cahsmalan kiz ve erkekler arasmdaki bir baska farkhhk olarak dusunulebilir.
Ergenlik donemi ozellikleri acismdan bakildigmda, kiz cocuklannm erkek cocuklara gore
ergenlik donemine birkac yil daha erken girdikleri gcrulmektedir. Bu durum, kiz cocuklanmn
erkek cocuklara gore daha erken olgunlasmalanm, kisilik ozelliklerinin daha erken yerlesrnesini,
aym donemdeki farkmdahklanmn erkeklere gore daha fazla olmasmi saglamaktadrr. Bu durum
da ortaya cikan bu farkhhgm bir aciklamasi olabilir." Aktas da (2011) c;ah~masmda,genelde
aile icindeki kararlara kiz cocuklann katihmuun az olmasi ve kaynaklarm kullamrmndaki esitsiz
paylasim nedeniyle, gelecekte iyi bir egitim ve meslek edinme konusunda kiz cocuklann
erkeklere oranla daha fazla caba gosterme zorunlulugu hissettiklerini ortaya koymustur.
Smif ogretmeninin cinsiyeti ve kidemine gore, arastirmadaki ogrencilerin akademik
basanlanrun farkhlastigi bulunmustur. Smif ogretmeni erkek olan ogrencilerin akademik
basanlan simf ogretmeni kadm olanlara oranla ve simf ogretmeninin kidemi 6-10 yil arasmda
I

olan ogrencilerin akademik basanlan, smif ogretmeninin kidemi 1-5 yil ve 11-15 yil olanlara
oranla daha yiiksek bulunmustur.
/

Tatar'm (2006) arastirma bulgulanna gore, akademik basan ile ogretmen iliskisi ii9
boyutta degerlendirilmistir:
i. Ogrencinin akademik basansmda esas etkili olan ailedir; okul ve ogretmen degildir: Bircok
rapor (Crowther Raporu, Robbins Raporu, Plowden Cahsmasi, ilk IEA -International
Association for the Evaluation of Educational Achievement-) ve arastirmaci (Coleman, Giddens,
Good vd., Hurn, Jencks vd., Gray, Kerensky, Beare vd., Mosteller ve Moynihan, Health ve
Neilson, Farrell, Reynolds') ogrencinin akademik basansiru etkileme baglammda okul ile
ogretmenlerin ikinci planda kaldignu ve ailelerin belirleyici oldugunu ortaya koymaktadir. Sozu
edilen arastirmalarda, okulun butcesi ve ogrenci basansma

yapilan harcamalar, okul

kiitiiphanesindeki kitap sayisi, simftaki ogrenci sayisi, ders kitabmm kalitesi, okulun sahip
oldugu olanaklar, ogretmenin deneyimi ve ozellikleri, okulun politikalan gibi ogrencinin okul
basansma katki sagladigi dusunulen faktorlerin fazla bir etkisinin olmadigi ortaya 91km1~ yani
basanda farkhhk meydana getiren asil ogenin okullar degil aileler oldugu belirtilmistir,
Ogrencinin kendisiyle birlikte getirdikleri, okulda ve sirnfta ne olup bittiginden 90k daha onemli
olarak gorulmus ve ailenin sosyo-ekonomik statusunun, ogrenci basansma etki edebilecek turn
diger degiskenleri golgeledigi tlzerinde durulmustur. Boylelikle ailenin sosyo-ekonomik statusu
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ile basan arasmda dogrudan iliski kurulmus; sosyo-ekonomik statu ne kadar yuksek olursa
ogrencinin okulda o kadar basanh, ne kadar dusuk olursa da o kadar basansiz olacagi dile
getirilmistir. Bu anlayis bazi elestirileri beraberinde getirmistir, Kirsal kesimde olan ve daha 90k
fakir ogrencilerin devam ettigi okullarda gorev yapan ogretmen ve yoneticilere ogrencilerin
basansizhklan

karsismda onemli bir mazeret olanagi saglanmistir. Aynca bu sonuclar,

arastirmaci ve politikacilann kafalannm kansmasma, halkm okullara supheyle yaklasmasma ve
egitirn arastirmalanna verilen devlet desteginin buyuk oranda azalmasma neden olmustur. Okul
ve ogretmenleri elestirenlere malzeme sunulmus, topluma hizmet veren okul ve ogretmenlere
olan guven azalrrustir.

ii. Akademik basanda okul ve ogretmenin kucuk bir etkisi vardir: Centra ve Potter, ogretmenin
ogrenci basansi uzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadigim, ogrencinin kendi yeteneklerinin
yanmda ev ve toplumun zorlamasiyla ogrendigi dusuncesinin uc bir gorus oldugunu, ogrenci
basansiru 90k sayida degiskenin etkiledigini, ogretmenin de bunlardan biri oldugunu
belirtmislerdir. Fakat ogrenci basansmi etkileyen diger degiskenlerin toplam etkisiyle
karsilastmldigmda ogretmenin etkisinin kucuk oldugunu ifade etmislerdir.

iii. Akademik basanda okul ve ogretmenin etkisi vardir: Ilkokullarda ve ortaokullarda yapilan
arastirmalar, okullarda gozlemlenen ogrenciler arasi basan farkhhklannm sadece sosyoekonomik faktorlerle aciklanamayacagi dusuncesini destekleyici sonuclar vermistir. Diger bir
deyisle, ogrencinin toplumsal kokeni okullar arasmda var olan basan

farkhhklanm

aciklayamarmsur. Ogrencinin basansmda toplumsal, ekonomik ve etnik kokeninden 90k okul ve
smif sureclerinin etkili oldugu ortaya cikrmstir. Bu arastirmalan yuruten uzmanlar (Mortimore
vd, Rutter vd, Charlton ve George, Teddlie ve Reynold, Marshall, Clauset ve Gaynor, Thrupp,
Ross vd, Good, Lamb ve Fullarton), toplumsal simf ile okul basansi arasmda gil91il bir bagm
oldugunun farkmda olduklanm fakat pek cok okulun bu bagi zayiflatabilecegini ve zayrflattigmi
belirtmektedirler. Etkili bir ogretmenin fakir ve alt toplumsal katmanlardan gelen ogrencilerin
baslangicta yasadiklan avantajsizhklan ortadan kaldirabilecegine inanmaktadirlar. Zaten okul ve
ogretmen etkisiz oldugunda birakm bu avantaj sizhklan

ortadan kaldirmayi daha da

pekistirmekte; baslangicta basansiz olan ogrenciler daha da basansiz olmaktadirlar. Ogretmen
ne kadar etkili olursa avantajsiz ogrencilerin basanh olma ihtimali de o kadar artmaktadir.
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Tatar'a

(2006) gore,

az gelismis

iilkelerde yapilan

arastirmalarda,

ogretmen

degiskenlerinin ogrenci basansi iizerinde olumlu bir etkiye sahip oldugunu; daha iyi egitim alrrus
ogretmenlerin daha iyi sonuclar elde ettigini; iyi egitimli ogretmenlerin ozellikle zor konularda
bir farklihk meydana getirdigini, okul ozelliklerinin basan ilzerinde anlamh bir etkiye sahip
oldugunu ve pek 90k ornekte okulun etkisinin aile kokeninin etkisinden daha buyuk oldugunu
ortaya cikarmistir. Bu calismada da ogretmen faktonl kidem ve cinsiyet degiskenlerine gore
ogrencilerin akademik basanlannda anlamh bir farkhhk yaratrrustir. Bu farkhlik KKTC'nin
siyasi-ekonomik durumu, nufusu veya kulturel ozellikleriyle iliskili olabilir.
Arasnrmada simf ogretmenlerinin temel almmasmm nedeni, ogrencilerle olan baglanmn
daha guclu olacagi dusuncesinden kaynaklanmism, Yilmaz'rn (2010) arastirmasmda da,
yoneticiler ve denetmenler, "aileyi taruma ve ailelerle iliskilerde tarafsizhk" ve "aile kanhmi ve
isbirligi saglama"
konulannda simf ogretmenlerinin brans ogretmenlerinden daha yeterli
olduklanm dusunmuslerdir,
Arastirmada, simf ogretmeninin cinsiyeti temel ahndigmda erkek ogretmenlerin
ogrencilerinin kadm ogretmenlerin ogrencilerine oranla daha basanh olduklan bulunmustur.
Akyuz'un cahsmasinda da (2006) erkek ogretmenlerin ogrencileri kadm ogretmenlerin
ogrencilerinden daha basanli bulunmustur. Bu sonuclar erkek ogretmenlerin iyi simflan ve
ogrencileri tercih etmeleri ile ilgili olabilir. Gunbayi'nm (2007) da belirttigi gibi, okullarda
bulunan yoneticilerin cogunun erkek olmasi bu sonuca ulasilmasmda etkili olmus olabilir.
Nitekim erkek ogretmenlerin, erkek olan yoneticileri kendilerine daha yakm hissetmeleri veya
daha kolay iletisime gecmeleri sasiruci bir durum degildir. Buna ek olarak, ogrencilerin erkek
ogretmenlerden daha 90k cekinmeleri cahsmalanm saglavablltr ve akademik basan diizeylerinin
artmasma neden olabilir. Kavgaci'nm calismasmda (2010) ise, erkek ogretmenlerin okul
ikliminin destekleyicilik boyutuna iliskin gorusleri kadm ogretmenlere nazaran daha olumludur.
Dolayisiyla erkek ogretmenler ogrencilerin akademik basanlanrn

artirma adina

ogretmenlere oranla daha kararh olabilirler.
Arastirmanm diger bir bulgusu ise smif ogretmeninin kidemi
ogretmeninin kidemi 6-10 yil arasmda olan ogrencilerin akademik basanlza,
kidemi 1-5 ve 11-15 yil olanlara oranla daha yuksek bub
cahsmasmda,

I

i.:1nr

~"'n

(2002)

6-10 yilhk ogretrnenler (ilkogretim ve L'i::.! 0i;:!!::Llll::,: cgrenci]erce yakm

algilannnstir. ilk bes yildaki deneyimsizliklerin ~Jlaa:~ ·~· S:lii

a:~

mes1ek heyecarunm
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yerini tukenmislige birakacagi dusunulurse bu sonuclar anlasilabilir, 6-10 yilhk kidemi olan
ogretmenlerin hem ogrencilerin akademik basanlanm artmnada hem de iletisim kurma
konusunda daha basanh olabilirler.
Son olarak ailelerin psikolojik

yap1sma ilislcin ogrenci

basanlan arasmdaki iliski degerlendirilmistir,

gorii§leri ile ogrencilerin

akademik

Ogrenci goruslerine gore belirlenen ailenin

psikolojik yapisi ile ogrencilerin akademik basan puanlan arasmda orta diizeyde, pozitif ve
anlamh bir iliski oldugu gorulmustur.

Aynca, pek iyi duzeyinde olan ogrencilerin AYDA

puanlan iyi, orta ve basansiz ogrencilere oranla anlamh derecede yuksek bulunmustur. Aym
sekilde, iyi duzeyde olan ogrencilerin A YDA puanlan orta ve basansiz duzeydeki ogrencilerden

anlamh derecede yiiksektir. Orta duzeydeki ogrencilerin A YDA puanlan ise, basansiz
ogrencilerden anlamh derecede yiiksektir. Bu bulgu alanyazmdak:i bircok arasnrma sonucu ile
ortusmektedir.
Coskun'un (2007) arastirmasmda, aile islevi saghkh olan ogrencilerin ogrenilmi~
gucluluklerinin saghksiz olan ogrencilere oranla daha yuksek oldugu bulunmustur, Gelir (2009)
arastirmasmda, yurt dismdaki arastirmalann cogunda akademik basannm aciklayici-otoriter
(demokratik) aile cocuklannda yuksek oldugunu ifade etmistir. Buna karsmTurkiyede yapilan
arastirmalarda ise, okul basansi ile otoriter tutum arasmda negatif bir iliski, demokratik tutum ile
pozitif biri iliski oldugu; anne-babalann asm koruyucu ve baskici disiplinden uzaklastikca
ogrencilerin akademik basanlanmn yukseldigi; algilanan ana baba tutumlanna gore akademik
basanrun en yuksek demokratik tutumda ortaya 91kt1g1 gorulmus ve en dusuk ise izin
verici/ihmalkar tutumda oldugu bulunmustur. Ote yandan, olumlu aile ortami algismm basanyi
olumlu yonde etkiledigi de gorulmustur.

Karadag'm arastirma bulgusu (2007) da yukandaki cahsma bulgulanyla ortusmektedir.
Karadag'm arastirmasmdan (2007) elde edilen sonuclarda, akademik yonden basanli olan
ogrencilerin basansiz olanlara gore; ailelerinden daha olumlu destek aldiklan, derslerinde
basanh ya da basansiz olduklannda ailelerinden her zaman olumlu tepkiler aldiklan, ailelerine
kendileriyle ya da okulla ilgili her konuyu anlatabildikleri, aileleri icin onemli olduklanru
hissettikleri ve ailelerinin gercekten kendileriyle ilgilendikleri gorulmustur. Duman'm (2006)
cahsmasinda ise, genel basan durumu yuksek olan ogrencilerin aile faktorunden daha 90k
etkilendikleri gorulmustur.

72

Ailelerin goruslerinin almdigi arastirmalarda da ak:ademik basan konusu uzerinde
durulmustur, Buna gore, Sen'in (2011) arastirmasmda anne babalann cocuklanru yetistirirken en
90k onem verdikleri 5 degerden biri cocugun egitimli olmasidir ( digerleri; dini degerlere bagh
olma, durust olma, ahlak:h olma ve ailesine bagh olma). Arslan'm cahsmasmda (2008), "tutarh
davramslar sergileyen", "cocuklannm

oyunlarma katilan", "cocuklarla ilgili kararlarda

cocuklann da fikrini alan", "sohbet ve konusmalanna cocuklanm da dahil eden", "sorunlan
rahathkla konusabilen ve sorun cozmede kararh" ailelerin cocuklannm daha basanh olduklanm
ortaya cikarrmstir. Aym arastirmada, "olumsuz elestirilen", "siddet ortammda yetisen" ve
"babarun eve gee geldigi" ailelerde ak:ademik basannm du~tugu gozlenmistir. Kocaman'm
(2009) arastirmasmda ise, ailenin kararlanna

cocugun katilmasimn, ailenin ogrenciyle

ilgilenmesinin, ailede derslere yardimci olacak: birinin olmasmm ve aile uyelerinin duygu ve
dusuncelerini birbirlerine rahatca anlatmalanmn cocugun ak:ademik basansnu olumlu etkiledigi
sonucuna ulasilmistir.

73

BOLUMVI
SONU<; VE ONERiLER

Bu bolumde arastirmamn sonuclan ozetlenmis ve sonuclara iliskin onerilere yer
verilmistir.

6.1. Sonuelar
1.

Arastirmaya katilan

ogrencilerin AYDA olceginden elde ettikleri puanlar

dogrultusunda ailelerinin psikolojik yapilan ortaya konulmus ve sonuclar 5 duzeyde
sunulmustur. Ogrencilerin %0.97'si 36-64 puan arahgmda, %5.05'i 65-93 puan arahgmda,
%35.60'1 94-122 puan arahgmda, %53.11 'i 123-151 puan araligmda ve %5.25'i de 152-180
puan arahgmda sonuc elde etmis ve ailelerinin psikolojik yapisim kendi algilanna gore ortaya
koymuslardir. Buna gore olcekteki puan arahklan dusunuldttgunde, yogunlasma 4. duzeyde
olmustur ve ogrencilerin yansmdan fazlasi (%53.11 'i) 123-151 puan arahgmda puanlar elde
etmislerdir. Bu sonuc, ailelerin algilanan psikolojik yapismm olumlu oldugunu ve ogrencilerin
cogunlugunun saghkh aile ortamlarmda yetistiklerini gostermektedir.
1.1. Arastirmaya katilan 6. ve 7. suuf ogrencilerinin ailenin psikolojik yapisma iliskin
goruslerinden elde ettikleri puanlar arasmda anlamh bir farkhhk olmanustir,
1.2. Arastirmaya katilan kiz ve erkek ogrenciierin ailenin psikolojik yapisma iliskin
goruslerinden elde ettikleri puanlar arasmda anlamh bir farklihgm oldugu bulunmustur. Bu fark
kiz ogrencilerin lehinedir. K1z ogrenciler erkek ogrencilere oranla anlamh derecede ailelerinin
psikolojik yapisim daha olumlu yansrtrmslardir.
1.3. Simf ogretmeni kadm olan ve simf ogretmeni erkek olan ogrencilerin ailenin
psikolojik yapisma iliskin goruslerinden elde ettikleri puanlar arasmda anlamh bir farkhhgm
oldugu bulunmustur, Bu fark snuf ogretmeni erkek olan ogrencilerin lehinedir. Simf ogretmeni
erkek olan ogrenciler, simf ogretmeni kadm olan ogrencilere oranla anlamh derecede ailelerinin
psikolojik yapisim daha olumlu yansitrmslardir.
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1.4. Arastirmaya katilan ogrencilerin ailenin psikolojik yapisma iliskin goruslerinden elde
ettikleri puanlan

snuf ogretmenlerinin kidemi degiskenine gore anlamh bir bicimde

degismemistir,
2. Arastirmaya katilan ogrencilerin akademik basan ortalamalan degerlendirildiginde,
83'ii (%16.05'i) basansiz, 180'i (%34.81 'i) orta duzeyde, 182'si (%35.20'si) iyi duzeyde ve
72'si (%13.92'si) ise pek iyi duzeyindedir. Ogrencilerin orta ve iyi duzeyde yogunlastiklan
gorulmektedir.
2.1. Arastirmaya katilan 6. ve 7. simf ogrencilerinin akademik basan puanlannm
ortalamalan arasmda anlamh bir farkhhk olmanustir.
2.2. Arastirmaya katilan kiz ve erkek ogrencilerin akademik basan puan ortalamalan
arasmda anlamh bir farkhhgm oldugu bulunmustur. Bu fark kiz ogrencilerin lehinedir. Kiz
ogrencilerin akademik basan puan ortalamalan anlamh derecede erkek ogrencilerden daha
yuksektir.
2.3. Simf ogretmeni kadm olan ve suuf ogretmeni erkek olan ogrencilerin akademik
basan puan ortalamalan arasmda anlamh bir farkhhgm oldugu bulunmustur, Bu fark simf
ogretmeni erkek olan ogrencilerin lehinedir. Smif ogretmeni erkek olan ogrenciler, simf
ogretmeni kadm olan ogrencilere oranla anlamh derecede daha yuksek akademik basan
puanlanna sahiptirler.
2.4. Arastirmaya katilan ogrencilerin akademik basan puan ortalamalan

simf

ogretmenlerinin kidemi degiskenine gore anlamh bir bicimde degismektedir. 6.;.10 yilhk kideme
sahip ogretmenlerin ogrencileri 1-5 yilhk ve 11-15 yilhk kideme sahip ogretmenlerin
ogrencilerine oranla anlamh derecede yuksek akademik basan ortalamalanna sahiptirler.
3. Arastirmada, ogrenci goruslerine gore belirlenen ailenin psikolojik yapisi ile
ogrencilerin akademik basan puanlan arasmda orta duzeyde (r=.343, p<0.01), pozitif ve anlamh
bir iliski oldugu gorulmustur.
4. Ogrencilerin akademik basan puanlanna gore ailenin algilanan psikolojik yapisi
(AYDA puanlan) anlamh duzeyde degismistir. Arastirma sonuclanna gore pekiyi duzeyinde
olan ogrencilerin A YDA puanlan iyi, orta ve basansiz ogrencilere oranla anlamh derecede
yuksek bulunmustur, Ayru sekilde, iyi dilzeyde olan ogrencilerin AYDA puanlan orta ve
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basansiz

duzeydeki

ogrencilerden

anlamh

derecede yuksektir.

Son olarak orta duzeydeki

ogrencilerin A YDA puanlan basansiz ogrencilerden anlarnh derecede yuksektir.

6.2. Oneriler
Oneriler, arastirmaya yonelik oneriler, ileriki arasnrmalara

yonelik cneriler ve KKTC

egitim sistemine yonelik oneriler biciminde u9 bashkta sunulmustur:

6.2.1. Arasnrmaya Yonelik Onerller
1. Arastirma sonucuna gore ogrenciler ailelerinin psikolojik yapisim olumlu yansrtnuslardir.
Ogrencilerin, ailelerinin psikolojik yapismi olumlu yansitirken hangi etmenlerden etkilendikleri
(bireysel ozellikleri,

anne-baba

tutumu, okul-ogretmen

etkisi gibi) uzerinde

durulabilir ve

arastirma yurutulebilir.
2. Kiz ogrencilerin erkek ogrencilere oranla akademik yonden neden daha basanli olduklan
arastmlmahdir.

Konuyla ilgili rehber ve psikolojik damsmanlann

gorusleri almabilir ve nitel bir

cahsma gerceklestirilebilir,
3. Kiz ogrencilerin ailelerinin psikolojik yapisim daha olumlu yansrtma nedenleri incelenmelidir.
Konuyla

ilgili

ogrencilerin

gorusleri

veya

velilerin

gorusleri

ahnabilir;

nitel

arastirma

yurutulebilir.
4. Akademik basan duzeyi dusuk olup da ailenin psikolojik yapisim olumlu degerlendiren
ogrencilerin

olup olmadigi arastmlabilir

veya ailenin algilanan psikolojik

yapisim olumsuz

degerlendirip de akademik basan duzeyi yuksek olan ogrencilerin olup olmadigi belirlenebilir.
Sozu edilen ogrencilerle gorusmeler gerceklestirilip daha aynntih veri elde edilebilir.
5. Arastirmada

AYDA toplarn puam temel ahnrmsnr. A YDA alt boyutlan

(iletisim, birlik,

yonetim, yetkinlik, duygusal baglam) ayn ayn ahmp daha aynnnh bir arastmna yurutulebilir.
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6.2.2. Ileriki Arasnrmalara Yonelik Oneriler
1. Arastirma Gime ilcesinde uygulannustir. ileriki arastirmalar KKTC genelinde uygulanabilir
ve daha genellenebilir sonuclar elde edilebilir.
2. Arastirma ilkogretim

ikinci duzeyde gerceklestirilmistir.

donemdeki, orta ogretimdeki ve yuksekogretimdeki

Diger calismalar, ilkogretim

ilk

ogrencilerle yilriitiilebilir.

3. Arastirmada ailenin algilanan psikolojik yapisi ile ogrencinin akademik basansi arasmdaki
iliskiye bakilmistir. Diger cahsmalarda ailenin algilanan psikolojik yapisi ile ogrencinin benlik
denetim odagi, atilganhk

algisi, empati duzeyi,

duzeyi vb. ozellikleri

arasmdaki

iliskiye

bakilabilir.
4. ileriki

arastirmalarda

ailelere

yonelik

daha aynntih

veriler

toplanabilir

ve arastirma

yuriitiilebilir. Annenin egitim duzeyi, babanm egitim duzeyi, ailenin sosyo-ekonomik

duzeyi,

ailenin cocuk yetistirme tutumlan gibi degiskenler temel almabilir ve arastirma yurutulebilir,
5. Arastirmada ogrencinin cinsiyeti ve snuf duzeyi temel ahnmis ve akademik basan duzeyleri
ile ailenin psikolojik

yapisma

iliskin gorusleri

degerlendirilmistir.

Bu degiskenler

dismda

ogrencinin yasi, kardes sayisi, kacmci cocuk oldugu gibi baska degiskenler de temel almabilir ve
farkh arastirmalar yuriitiilebilir.
6. Arastirmada simf ogretmeninin cinsiyeti ve kidemi temel almrms ve ogrencilerin akademik
basan

diizeyleri

ile ailenin

psikolojik

yapisma

iliskin

gortisleri

degerlendirilmistir.

Bu

degiskenler dismda ogretmenin sosyo-ekonomik durumu, bransi, mezun oldugu okul gibi baska
degiskenler de temel almabilir ve farkh arastirmalar yurutulebilir.
7. Ileriki arastirmalarda
gorusler, ogrencinin

okulun fiziki kosullan,

akranlan

cevre olanaklan,

ile iliskisi gibi ozellikler

psikolojisi ile akademik basanya etkileri degerlendirilebilir.

egitim sistemine

iliskin

temel almabilir ve algilanan

aile
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6.3.2. Arasnrma Bulgularmdan Yararlanarak KKTC' deki Egitim Sistemine Yonelik
Oneriler
I. KKTC egitim sisteminde yasam boyu egitim programlannm olusturulmasi ve aile
egitimlerinin verilmesi onerilebilir.
2. Rehber ve psikolojik damsmanlar okul-aile iliskisini gelistirmeye yonelik seminerler
duzenleyebilir ve ogrencinin sadece okul basansim degil aile ile iliskilerini gelistirmeye yonelik
etkinliklere de programlarda yer verebilirler.
3. Universitelerdeki egitim fakiiltelerinde tum bolumlerde aile egitimi dersine yer verilmesi
onerilebilir.
4. Rehber ve psikolojik damsmanlar basta simf ogretmenleri olmak iizere tum ogretmenlere
ogrenci-aile ve aile-ogretmen iliskilerini gelistirmeye yonelik hizmet ici egitim vermeleri
onerilebilir.
5. KKTC Milli Egitim Bakanhgr'nm her yil duzenledigi hizmet ici kurslara "aile egitimini" de
eklemesi onerilebilir.
6. Ogrencilerin oncelikle kendilerini ve elbette kendi ailelerini daha iyi tarumalan 90k onemlidir.
Bu siirece rehber ve psikolojik damsmanlann katki saglamasi gerekmektedir.
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