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Öz 

Bu çal mada ailenin okula kat l m ve aile kat l m n n ö renci, aile ve toplum 
aç s ndan yararlar üzerinde durulmu tur. Ayr ca ailenin okula kat l m n engelleyen 
faktörler üzerine bir çal ma yap lm , çal man n sonucunda, zaman darl , okul 
faaliyetlerinin kapsam hakk nda yeterli bilgiye sahip olmama, ekonomik problemler ve 
ders-konu alanlar nda yeterli bilgiye sahip olmama gibi nedenlerin ailenin kat l m na engel 
oldu u anla lm t r. Ayr ca ara t rman n bulgular ABD deki kapsaml bir çal mayla 
kar la t r lm t r. 

Anahtar kelimeler: Aile, kat l m, okul faaliyetleri, veli.  

PREVENTING FACTORS FOR PARENTAL INVOLVEMENT TO SCHOOL 
ACTIVITIES  

Abstract 

In this work, parental involvement to school and its benefits in terms of the 
student, family and society are emphasized. In addition, a research on the barriers to 
parental involvement is conducted and as a result, factors such as time restrictions, having 
no information about the content of the school activities, economical problems and having 
no sufficient information about the lesson-content areas are found to be the barriers to 
parental involvement. Moreover, the findings of this research is compared to a research 
which was conducted in the USA. 

Keywords: Family, involvement, school activities, parent.  

Giri

 

Çocuklar do duklar günden ba layarak, gelecek ya amlar ndaki inanç, 
tutum ve davran lar n ekillendirmeye ba layan bir aile ortam nda bulunurlar. 
Bilindi i gibi çocuklar e itim-ö retim faaliyetleriyle ilk kez aile ortam nda 
kar la rlar. Çocu un okula ba lamas yla, her ne kadar e itim faaliyetlerinin 
a rl okullara kaym olsa da, bu e itim faaliyetlerinin ba ar ya ula mas nda 
ailenin ve e itim süreç ve faaliyetlerine aile kat l m n n büyük bir etkisi vard r. 

Ailenin okul faaliyetlerine kat l m , her ö retim kademesinde önemlidir. 
Ancak bu kat l m özellikle ilkö retimin ikinci kademesindeki (6. 7. ve 8. s n flar) 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :23 Y l:2007/2 (259-273 s.)  

260

 
çocuklar için büyük önem ta r. Bu dönemdeki çocuklar (12 14 ya ) fiziksel, 
zihinsel ve duygusal olarak h zl bir de i im sürecine girerler. Ö renme 
yöntemleri, duygular , dünyaya bak aç lar ve di er insanlarla etkile im yollar 
büyük oranda farkl la maya ba lar. Günümüz toplumunun beklentileri ve arkada 
grubunun bask s gibi nedenlerle de ortaya ç kabilen bu de i iklikler, çocuklarda 
çat malara ve gerginli e neden olur, bu durum ise çocu un davran lar nda ortaya 
ç kar. çinde bulundu u dönemin normal özellikleri olan bu çat ma ve 
gerginliklerin, en zarars z ekilde atlat lmas için, çocu un yard ma ve deste e 
ihtiyac vard r. te bu yard m da, ailelerin okula ve okul faaliyetlerine önemli 
ölçüde kat lmalar ile sa lanabilmektedir. Örne in, bu dönemdeki çocuklardan aile 
deste i alanlar n ders notlar n n ve test sonuçlar n n yükseldi i, tutum ve 
davran lar n n daha olumlu yönde geli ti i, akademik programlarda daha ba ar l 
olduklar ve okulda daha etkili olduklar gözlemlenmi tir (www.education-
world.com, 1991). 

Yine, ö renci ba ar s n n, okullar n yap s ve sosyo-ekonomik 
ko ullar ndan ziyade, okul- aile i birli i, yani ailenin de kat l m ile artt çe itli 
ara t rmalarca ortaya konmu tur(Demirbulak, 2000,146, akt; Kolay, 2004). Bir 
ba ka ifadeyle, ö rencinin okuldaki geli imi ailenin e itime verdi i önem ve 
dolay s yla da e itim-ö retim faaliyetlerine kat l m ile ili kilidir. Aile kat l m n n 
ve okul- aile i birli inin iki avantaj vard r: 1) Ailenin okula ve ö renciye 
gösterdi i ilgi motivasyonu art r r, 2) Okulun yap s n , de erlerini, beklentilerini ve 
standartlar n tan yan aileler çocuklar n daha iyi yönlendirebilirler (Berger, 1987, 
96 108, akt; Kolay, 2005). 

Günümüzde e itim-ö retim alan nda yap lan çal malar n ve ara t rmalar n 
önemli bir k sm , e itimin kalitesinin art r lmas nda okuldaki e itim süreç ve 
faaliyetlerine aile kat l m n n önemli bir rolü oldu unu ortaya koymaktad r. Ancak, 
aile kat l m n n e itimin kalitesinin art r lmas nda ve çocu un her yönden 
ba ar s n n yükseltilmesinde oynad bu önemli rolü daha iyi anlayabilmek için 
Aile kat l m nedir? sorusuna cevap vermek gerekir. 

Aile Kat l m

 

Alanyaz nda aile kat l m kavram çe itli aç lardan tan mlanmaktad r. 
Bunlardan, Ömero lu ve Ya ar (2005), aile kat l m n

 

çe itli ara t rmalara 
dayanarak (Morrison 1998; Colerman 1997; Hohmann ve Ewikart 2000) anne-
babalar n çocuklar n geli im ve e itimlerine katk da bulunmalar için organize 
edilmi etkinlikler bütünü olarak tan mlayarak kat l m n, çocu un okul, aile ve 
toplumdaki ya amlar n kapsayacak biçimde planlanmas ve uygulanmas 
gerekti ini vurgulam lard r. 

Bu konudaki bir di er tan m Lunts (2005), Balli, Wedman ve Demo 
(1997) ya dayanarak öyle yapm t r: Ailelerin, aile-ö retmen görü meleri, aile-
ö retmen dayan ma toplant lar , gönüllü okul çal malar , çocu un ödevlerine 

http://www.education-
http://world.com
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yard m etme, çocu un desteklenmesi ve bunlar gibi faaliyetlerden bir ya da daha 
fazlas na kat lmalar d r. 

What is Parental Involvement, Exactly?

 

(2005) adl

 

çal mada ise, 
ailelerin aile kat l m n tan mlamalar istenmi tir. Söz konusu bu çal mada 
ailelerin ortaya koyduklar tan mlar öyle s ralanmaktad r(www.nea.org, 2005): 

1. Çocu a kitap okumak, 
2. Her ak am çocu un ödevlerini kontrol etmek, 
3. Ö retmenlerle birlikte çocu un geli imini izlemek, 
4. Uygun e itim-ö retim ortamlar n n sa lanmas nda okulla i birli i 

yapmak, 
5. Okul günlerinde, çocu un televizyon izleme ve oyun saatlerini 

düzenleyerek k s tlamak, 
6. Her gün, çocu a okulda gününün nas l geçti ini sormak. 

Okul faaliyetlerine aile kat l m ile ilgili yap lan bir di er ara t rmada da, 
e itime ve okula aile kat l m n n, çe itli ekillerde olabilece i ifade edilmi tir. 
Buna göre aileler, çocuklar n cesaretlendirerek, onlara uygun çal ma zaman ve 
yeri sa layarak, istendik davran lar n meydana getirilmesinde kendileri model 
olu turarak, ödevleri kontrol ederek ve çocuklar için evde aktif ö retim ortamlar 
yaratarak aile kat l m n gerçekle tirmektedirler (Cotton ve Wikelund, 2001). 

Bu ekilde ele al nan çe itli aile kat l m tan mlar na ek olarak, Hickman 
(2005) farkl e itimci ve yazarlar n çe itli tarihlerde yapt klar ara t rmalar n 
sonuçlar ndan yararlanarak 7 farkl aile kat l m türü ortaya koymu tur. Bunlara 
göre de aileler; ileti imci, okul aktivitelerinin destekçisi, ö renici, savunucu, karar 
verici, gönüllü profesyonel ve ev aktivitelerinin ö retmeni olarak okul 
faaliyetlerine kat lmakta ve etkili olmaktad rlar. 

Burada çe itli tan mlar verilen aile kat l m faaliyetlerinin ku kusuz, 
ö renci, aile ve okul aç s ndan yararlar da mevcuttur. 

Aile Kat l m n n Yararlar

 

Bu konuyla ilgili yap lan çal ma ve ara t rmalarda, aile kat l m n n birçok 
yarar oldu u ortaya konmu tur. Örne in, Çelenk (2003), yapt bir çal mada, 
ailenin ö renci ba ar s üzerindeki etkilerini a a daki gibi s ralam t r: 

1. E itim aç s ndan destekleyici bir tutum içinde bulunan ailelerden gelen 
çocuklar n, okul ba ar lar daha yüksektir. 

2. Aile bak m, efkat ve korumas n n okul ba ar s n n yükselmesinde 
önemli bir faktör oldu u anla lmaktad r. 

3. Koruyucu aile yan nda kalan çocuklar n, uygun efkat ve koruma 
sa land takdirde ba ar lar n n yüksek oldu u görülmü tür. 

4. Okul ile ortak program üzerinde görü birli i sa layarak düzenli 
ileti im içinde bulunan, bu ortak anlay içinde çocu una e itim 

http://www.nea.org
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deste i sa layan velilerin çocuklar n n okul ba ar lar n n daha da 
yüksek oldu u anla lmaktad r. 

Yukar da s ralanan aile etkileri daha çok, çocu un akademik ba ar s na 
olan etkilerdir. Ancak, akademik ba ar n n yan nda, çocu un ahlaki, toplumsal ve 
davran geli imi üzerinde de ailenin önemli bir rolü ve etkisi vard r. Amerika da 
yap lan bir ara t rmada aile kat l m n n bu boyutuna de inilmi ve faydalar

 

öyle 
s ralanm t r (www.cppp.org, 1999): 

1. Aile kat l m ö rencinin ahlak n , tutumlar n geli tirir ve tüm konu 
alanlar ndaki akademik ba ar s n

 

art r r. 
2. Kat l m ile aileler, çocuklar n akademik ba ar s zl k ve okulu b rakma 

risklerini azaltm olurlar. 
3. Aile kat l m ayr ca çocuklar n davran lar n ve sosyal uyumlar n da 

geli tirir. 

Yine, Amerika da yap lan benzer bir çal mada, aile kat l m n n hem 
akademik ba ar ya hem de çocu un davran lar na olan etkileri 7 maddede 
s ralanmaktad r (www.nea.org, 2005): 

1. Evdeki destek, çocuklar n okulda daha ba ar l olmalar n 
sa lamaktad r. 

2. Ö renciyi destekleyerek cesaretlendiren bir ev ortam ; okulda verilen 
bilgiler, ailenin e itim düzeyi ve kültürel art yeti imden (background) 
daha önemlidir. 

3. Okuma alan ndaki ba ar , evdeki ö renme ya ant lar na matematik ve 
fen bilgisinden daha çok ba l d r. Sesli okuma, çocukla birlikte 
kitaplar hakk nda konu mak, v.b. oldukça etkilidir. 

4. Çocuk ve ailenin okul hakk nda birlikte tart malar yapmalar , çocu un 
akademik ba ar s n art rmaktad r. 

5. Evde gerçekle tirilen aile kat l m faaliyetlerinin 3 ekli, ö rencinin 
yüksek ba ar s ile ba da t r lmaktad r. Bunlar; çocu un zaman n 
düzenlemek ve gözlemek, ev ödevlerine yard m etmek ve okul me-
seleleri hakk nda tart malar yapmakt r. 

6. Aile kat l m ne kadar erken ba larsa (okul öncesi gibi) etkileri de o 
kadar güçlü olur. 

7. Aile kat l m n n baz olumlu sonuçlar unlard r: artan ö renci ba ar s , 
okula devams zl kta azalma, davran ta geli me, ailelerde çocu un 
e itimine kar güven olu mas . 

Aile kat l m n n say lan bu etkilerine ve faydalar na ek olarak, Wherry 
(2004), kat l m n ö renci, aile ve okul-toplum aç s ndan etkilerini öyle 
s ralamaktad r:  

http://www.cppp.org
http://www.nea.org
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1. Ö renci aç s ndan faydalar : Yüksek notlar ve test puanlar , okula 

yüksek oranda devam ve ödevlerin daha çok yap lmas , özel e itime 
duyulan gereksinimin azalmas , olumlu tutum ve davran larda art , 
yüksek mezuniyet oranlar , yüksek ö renim kurumlar na devamda art 
ve sosyal becerilerin geli mesidir. 

2. Aile aç s ndan faydalar : Okulda kendilerine olan güvenlerinin 
artmas ; ö retmenlerin aileler ile ilgili dü üncelerinin daha olumlu ve 
ö rencilerden beklentilerinin daha yüksek olmas ; ebeveyn olarak 
kendilerine güven duygular n n artmas , çocuklar na yard mc olmada 
becerilerinin artmas ve ebeveyn olarak kendi e itimlerini devam 
ettirmeleri ve kendilerini geli tirmeleridir. 

3. Okul ve toplum aç s ndan faydalar : Ö retmenlerin morallerinin 
yükselmesi, ailelerin ö retmenleri daha iyi de erlendirmeleri ve okula 
daha çok destek sa lamas , yüksek ö renci ba ar s ve toplum içinde 
iyi bir yere sahip olmad r. 

Görüldü ü gibi, okul faaliyetlerine aile kat l m n n sadece ö renci 
aç s ndan de il, aile, ö retmenler, okul ve toplum aç s ndan da göz ard edi-
lemeyecek kadar önemli etkileri ve faydalar vard r. Ancak bunlar n yan nda, 
ailenin okul faaliyetlerine kat l m n engelleyen çe itli faktörler de mevcuttur. 
K saca, aile kat l m n sa lamak ve te vik etmek için bu faktörleri ortaya koymak 
ve bunlar n giderilmesini veya en aza indirilmesini sa lamak gerekmektedir. Bu 
amaçla, ailenin okula kat l m n engelleyen faktörler çe itli ara t rmalar arac l yla 
ortaya konarak, Kayseri ili örne inde yap lan bu çal man n sonuçlar yla 
kar la t r lm  ve bu engellerin ortadan kald r lmas na ili kin öneriler sunulmu tur. 

Yöntem 

Ailelerin okul faaliyetlerine kat l rken ne gibi problem ve engellerle 
kar la t klar ortaya koymak amac yla yap lan bu çal ma tarama modelindedir. Bu 
ara t rman n çal ma evrenini Kayseri ili ilkö retim okullar

 

6.7.8. s n flarda 
ö renim gören ö rencilerin okul faaliyetlerine kat lan ebeveynleri olu turmaktad r. 
Ara t rma evrenini olu turan ailelerin say ca çok fazla olmas nedeniyle, örnekleme 
yöntemine gidilmi tir. Tesadüfî örneklem yoluyla, 150 veli bu ara t rman n 
örneklemini olu turmu tur. 

Veri toplama arac olarak kullan lan anket, ara t rmac lar taraf ndan 
geli tirilmi tir. Kapsam geçerlili i, alanyaz n taramas ve uzman görü üne 
ba vurularak sa lanan anketle, ailelerin okul faaliyetlerine kat l m n n engelleri ve 
kat l mda kar la lan problemler ortaya konmak amaçlanm t r. Anket maddeleri, 
konunun özelli i gere i, literatür taramas na dayal olarak birden fazla seçene i 
belirtecek biçimde haz rlanm t r. Böylece, velilerden aile kat l m n n nedenleri 
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s ralamalar istenmi tir. Bu nedenle anketle toplanan verilerin çözümlenmesinde 
frekans ve yüzdelikler esas al nm t r. Anket 21 maddeden olu maktad r. 

Ara t rmada de i kenler olarak cinsiyet, ya ve ö renim durumu ele 
al nm ve bunlar ara t rmaya kat lan deneklerin niteliklerini ortaya koymak için 
kullan lm t r. 

Bulgular ve Yorumlar 

Ki isel Niteliklere li kin Bilgiler 

Ara t rmadaki anket 150 ö renci velisine uygulanm t r. Ankete cevap 
veren velilerin 86 s (%57,3) kad n ve 64 ü de (%42,7) erkektir. Ankette 4 ya 
grubu belirlenmi tir ve bu ya gruplar ndaki velilerin say lar ve oranlar öyle 
tespit edilmi tir:20 30 ya aras : 6 ki i (%4),30 40 ya aras : 96 ki i (%64),40 50 
ya aras : 47 ki i (%31,3), Di er: 1 ki i (%0,7).Yine ankette 6 e itim kademesi ele 
al nm ve bunlar n say lar ve oranlar da öyle belirlenmi tir: lkokul: 42 ki i 
(%28),Ortaokul: 22 ki i (%14,7),Lise: 53 ki i (%35,3),Üniversite: 28 ki i 
(%18,7),Yüksek lisans: 4 ki i (%2,7),Hiç okula gitmedim: 1 ki i (%0,7). 

Anket Maddelerine li kin Bulgular ve Yorumlar 

Ara t rma sonucunda elde edilen bulgular, ankette yer alan 21 soruya 
verilen cevaplar n frekans da l mlar ve yüzdelik oranlar

 

al narak yorumlanm  ve 
okul faaliyetlerine aile kat l m n engelleyen en belirgin faktörler ortaya 
konulmu tur.  

Anketteki birinci soruda, ailelere okul faaliyetlerine aile kat l m  deyince 
ne anlad klar sorulmu ; kat lan 150 ki inin %42,7 si (64ki i) aile kat l m n n 
çocu un geli imini ö retmenlerle beraber izlemek, %19,3 ü (29ki i) okuldaki 
sosyal faaliyetlere kat lmak ve %15,3 ü (23 ki i) ö retmenlerle i birli i yapmak 
oldu unu belirtmi lerdir. Geriye kalan k s m ise, çocu un geli imini izlemek, 
uygun çal ma ortam olu turmak, veli toplant lar na kat lmak ve çocu un 
ödevlerine yard mc olmak yönünde cevap vermi lerdir. Ancak, çocukla okul 
hakk nda tart malar yapmak maddesine hiç cevap vermemi lerdir. Bu bulgulara 
göre, ailelerin büyük bölümünün sözü geçen faaliyetlerin okul a rl kl oldu unu 
alg lad klar ve bu yönde cevap verdikleri görülmektedir. Bu durum ise, ailelerin 
okul faaliyetlerinin ev ile ilgili olan boyutunu(ev ödevlerine yard m etme, çal ma 
saatlerini düzenleme ve denetleme, çocukla okul hakk nda tart malar yapma, v.b.) 
ya alg layamad klar n ya da bilmediklerini dü ündürmektedir. K saca, aileler okul 
faaliyetlerinin geni kapsaml bir kavram oldu u hakk nda yeterli bilgi sahibi 
de ildirler. Bu da, onlar n okul faaliyetlerinin evdeki durumlarla ilgili olan 
boyutlar na kat lmalar n engellemektedir. 

kinci soruda ailelere, ne gibi okul faaliyetlerine kat ld klar sorulmu tur. 
Kat lanlar n %82,7 si (124 ki i) sadece veli toplant lar na kat ld klar n , %9,3 ü (14 
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ki i) hemen hemen hepsine kat ld klar n ve %5,3 ü (8 ki i) de s n f temsilcili i 
faaliyetine kat ld n belirtmi tir. Okul aile birli i, gezi ve piknik, özel gün 
kutlamalar ve y lsonu faaliyetlerine kat lanlar n say s ise, yok denecek kadar 
azd r. Bu durum, ailelerin veli toplant lar n en önemli ya da tek önemli faaliyet 
olarak gördüklerini dü ündürmektedir. 

Anketin üçüncü sorusunda, ailelere okul faaliyetlerine ne s kl kta 
kat ld klar sorulmu tur. Bu soruya da kat lanlar n %46,7 si (70 ki i) sadece 
okuldan ça r ld klar nda, %16,7 si (25 ki i) her zaman, %14 ü (21 ki i) bazen, 
%10,7 si de (16 ki i) i ten zaman buldukça kat ld klar n ifade etmi lerdir. Buradan 
ç kar lacak sonuç ise, ailelerin faaliyetlere kat l m konusunda isteksiz olduklar ya 
da zaman s k nt s çektikleri yönünde olabilir. Ancak, sonuç ne olursa olsun, bu 
durum da faaliyetlere kat l m engelleyen önemli bir faktördür. 

Dördüncü soruda ailelere, okul faaliyetlerine kat lmama nedenleri 
sorulmu , 150 ki iden %52 si (78 ki i) di er seçene ini i aretlemi ve burada 
zaman ile ilgili problemlerini özellikle dile getirmi lerdir. Yine benzer ekilde, 
%27,3 ü (41 ki i) zaman n n olmad n , %12 si de (18 ki i) çal t n belirtmi tir. 
Bu durumdan da, zaman probleminin ailelerin faaliyetlere kat l m n engelleyen en 
önemli faktör oldu u ortaya ç kmaktad r. Zaten üçüncü soruya verilen cevaplar da 
bunu destekler niteliktedir. 

Be inci soruda, okul faaliyetlerine kat l m n çocu u ve çocu un e itimini 
ne yönde etkiledi i sorulmu tur. Buna da kat lanlar n %43,3 ü (65 ki i) çocu un 
kendine güvenini art rd n , %14,7 si (22 ki i) akademik ba ar y art rd n , 
%14 ü (21 ki i) sosyal becerilerini geli tirdi ini ifade etmi lerdir. Geriye kalan 
k s m ise, çocu un psikolojisine ve davran lar na olan etkisinden bahsetmi tir. Bu 
durum ailelerin, okul faaliyetlerine kat l m n çe itli ve birbirinden farkl 
etkilerinden haberdar oldu unu göstermektedir. 

Anketteki alt nc soruda, ailelere okul faaliyetlerine bütçe ay r p 
ay ramad klar sorulmu ; kat lanlardan %74,7 si (112 ki i) ay rabildi ini ve 
%25,3 ü (38 ki i) de ay ramad n ifade etmi tir. Ancak, yedinci soruda, ne gibi 
faaliyetlere bütçe ay rabildikleri soruldu unda ise, %52,7 si (79 ki i) sadece 
testlere ve %37,3 ü (56 ki i) de fotokopi ve temizlik için bütçe ay rabildi ini 
belirtmi tir. Bunun yan nda, spor malzemeleri ve aktivitelerine, gezi ve pikniklere 
ve y lsonu etkinliklerine bütçe ay rabilenlerin say s çok azd r. Bu durum, ailelerin 
bu gibi mali güç gerektiren etkinliklere kat lamad klar n , dolay s yla da maddi 
artlar n kat l ma önemli bir engel te kil etti ini göstermektedir. Sonuç olarak, 

ekonomik durum okul faaliyetlerine kat l m engelleyen önemli bir faktör olarak 
kar m za ç kmaktad r. 

Sekizinci soruda, ailelere okuldaki ö retmenlere rahatl kla ula p 
ula amad klar sorulmu ; kat lanlar n %84,7 si (127 ki i) rahatl kla ula t n , 
%15,3 ü (23 ki i) de ula amad n ifade etmi tir. Yine bu soruyla ili kilendirilen 
dokuzuncu soruda, ö retmenlerin veli görü me günlerinin olup olmad 
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sorulmu tur. Kat lanlar n %96 s (144 ki i) oldu unu, %4 ü (6 ki i) olmad n 
söylemi tir. Bu durum ise, ailelerin ö retmenlerle ilgili faaliyetlere (toplant , 
görü me, v.b.) kat l mda problem ya amad klar n göstermektedir. Ba ka bir 
ifadeyle, aileler ö retmenlerle rahatl kla görü ebilmektedirler. 

Onuncu soruda ailelere, müdür, ö retmenler ve di er personelin onlar 
nas l kar lad klar soruldu unda; ailelerin %62,7 si (94 ki i) güler yüzle ve ilgiyle, 
%19,3 ü (29 ki i) samimi ve içten, %14,7 si (22 ki i) de otoriter bir tav rla 
kar lad klar n belirtmi lerdir. Ö retmenlerin aileleri, a a lay c bir tav rla ve 
sayg s z ya da ilgisizce kar lad klar maddelerine verilen cevap say s ise yok 
denecek kadar azd r. Yine bu konuyla ba lant l olan on birinci soruda, ailelere 
ö retmenlerle görü ürken neler hissettikleri sorulmu tur. Bu soruya da kat lanlar n 
%78,7 si (118 ki i) kendilerini rahat hissettikleri ve %10 u (15 ki i) da güvende 
hissettikleri yönünde cevaplar vermi lerdir. Görü melerde kendini tedirgin, 
yetersiz ve a a lanm hissedenlerin say s da oldukça azd r. Bu konuyla ilgili bir 
ba ka soru olan on ikinci soruda, ailelere müdür ve ö retmenlerle rahatl kla ileti im 
kurup kuramad klar sorulmu tur. Kat lanlar n %88,7 si (133 ki i) rahatl kla 
ileti im kurabildi ini, %11,3 ü (17 ki i) de rahat ileti im kuramad n belirtmi tir. 
Ayn ekilde on üçüncü soruda da, ailelere müdür ve ö retmenlerle ileti im 
kurarken ne gibi problemlerle kar la t klar sorulmu tur. Bu soruya da kat lanlar n 
%63,3 ü (95 ki i) di er cevab n vermi ve burada herhangi bir problem 
ya amad klar n özellikle belirtmi lerdir. Yine kat lanlar n %12 si (18 ki i) 
kendilerini ifade etmekte güçlük çektiklerini ve %8,7 si (13 ki i) de müdür ve 
ö retmenlerin yeterince ilgi göstermediklerini ifade etmi lerdir. Bunun yan nda, 
müdür ve ö retmenlerin söylediklerini anlamakta güçlük çekenlerin, kendilerini 
dinlemediklerini ifade edenlerin, müdür ve ö retmenlere ula amayanlar n, 
kendilerine zaman ay rmad klar n söyleyenlerin ve söylediklerini ciddiye 
almad klar n belirtenlerin say s da yok denecek kadar azd r.  

On dördüncü soruda, ailelere, müdür, ö retmenler ve di er personelin 
tutum ve davran lar ndan memnun olup olmad klar sorulmu tur. Burada da, 
yukar daki 4 sorunun sonucunu destekler nitelikte bir bulgu elde edilmi tir. öyle 
ki, kat lanlar n %90  ( 135 ki i ) memnun olduklar n belirtirken, sadece %10 u ( 
15 ki i ) memnun olmad n ifade etmi tir. Burada, tutum ve davran lar ndan 
memnun olunmayan grup okul görevlileri olarak özellikle belirtilmi tir. Sonuç 
olarak, daha önce de belirtildi i gibi, aileler müdür ve ö retmenlerle görü ürken ya 
da ileti im kurarken ( ki isel problemler d nda ) ciddi bir problemle 
kar la mamaktad rlar. 

Sonuç olarak; 10, 11, 12 13 ve 14. sorulara verilen cevaplar 
de erlendirildi inde, müdür ve ö retmenlerin tutum ve davran lar ndan 
kaynaklanan bir problemin olmad görülmektedir. Ancak, çok az da olsa, 
belirtilen problemlerin ki isel boyutta oldu u dü ünülebilir. Ba ka bir ifadeyle 
aileler, faaliyetlere kat l rken yönetici ve ö retmenlerin onlara yakla m ndan 
kaynaklanan ciddi problemlerle kar la mamaktad rlar. 
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On be inci soruda, ailelere, okula herhangi bir nedenle ça r ld klar nda 

neler hissettikleri sorulmu tur. Kat lanlar n % 68,7

 
si (103 ki i) dü ünmeden 

hemen gittiklerini, %8 i ( 12 ki i ) de kötü bir ey oldu unu dü ündüklerini 
belirtmi lerdir. Bunun yan nda, tereddüt edenlerin, tedirgin olanlar n ya da olumsuz 
tepki almaktan çekinenlerin say s yok denecek kadar azd r. Bu durum, ailelerin 
müdür ve ö retmenlerden çekinmeden okula gittiklerini, dolay s yla da okuldaki 
ileti im süreçlerinde de problem ya amad klar n dü ündürmektedir.  

On alt nc soruda, ailelere, okul faaliyetlerine kat l rken ne gibi 
problemlerle kar la t klar sorulmu tur. Bu soruya verilen cevaplar da, daha 
önceden ortaya konan zamana ba l , ekonomik ve bilgisizlikten kaynaklanan 
problemlere destekler nitelikte sonuçlar ortaya koymu tur. Buna göre, kat lanlar n 
%40  (60 ki i ) vakit bulamad n , %35,3 ü (53 ki i) fazla bilgi sahibi 
olmad klar n ( di er seçene ine verilen a rl kl cevaplard r), %9,3 ü (14 ki i) 
de ekonomik yetersizlikleri oldu unu belirtmi lerdir. Ancak, ö retmenlerle ileti im 
kuramayanlar n, di er velilerle anla amayanlar n ve idarecilerle uzla amayanlar n 
say s çok az seviyede kalm t r.  On yedinci soruda, ailelere, ö retmenlerin kendilerini aile kat l m 
hakk nda bilgilendirip bilgilendirmedi i sorulmu tur. Buna göre, kat l mc lar n 
%84 ü (126 ki i) ö retmenlerin bu konuda bilgilendirici olduklar n , %16 s (24 
ki i) da olmad klar n ifade etmi lerdir. Ba ka bir ifadeyle, ö retmenler bu konuda 
ailelere yard mc olmakta ve dolay s yla da ailelere engel te kil etmemektedirler. 

Yine on sekizinci soruda, ö retmenlerin aile kat l m n n hangi yönlerinden 
bahsettikleri sorulmu tur. Burada, verilen cevaplar n frekanslar ve yüzde oranlar 
aras nda çok belirgin farklar bulunamam t r. Öyle ki, kat lanlar n % 22,7 si ( 34 
ki i )  di er  seçene ine cevap vermi ve önceki bütün maddeleri kapsayarak 
hepsinden söz etmi lerdir. % 22 si ( 33 ki i ) akademik ba ar ya etkisinden, % 22 
si ( 33 ki i ) davran lara etkisinden, %14 ü ( 21 ki i ) okul-aile i birli inin 
geli tirilmesinden, % 12,7 si ( 19 ki i ) sosyalle meye etkisinden ve son olarak da 
% 6,7 si ( 10 ki i ) ruhsal geli ime etkisinden bahsettiklerini ifade etmi lerdir. 
K saca ö retmenler, ailelere kat l m faaliyetlerinin hemen her boyutu ile ilgili bilgi 
vermektedirler. Bu durum da, ö retmenlerin kat l m faaliyetleri ile ilgili 
bilgisizlikten ya da duyars zl ktan dolay problemlerinin olmad n ve dolay s yla 
da ailelerin kat l m na engel te kil etmediklerini göstermekte ve dü ündürmektedir.  

On dokuzuncu soruda, ailelere veli toplant lar na ne s kl kta kat ld klar 
sorulmu tur. Kat lanlar n %87,3 ü (131 ki i) her zaman kat ld n , %7,3 ü (11 
ki i) i ten vakit buldukça kat ld n ve %5,3 ü (8 ki i) de bazen kat ld n ifade 
etmi tir. Buna göre, ailelerin önemli ve gerekli bir faaliyet olarak gördükleri veli 
toplant lar na yo un ilgi gösterdikleri ortaya konmu tur. Benzer bulgu ne gibi 
okul faaliyetlerine kat l yorsunuz? maddesinde de bulunmaktad r. Bu maddeye 
velilerin %82 si veli toplant lar cevab n vermi tir.

 

Yirminci soruda, ailelere çocuklar n n ödevlerine ne s kl kta ve ne ekilde 
yard mc olduklar sorulmu tur. Kat lanlar n %48,7 si (73 ki i) bildikleri konularda 
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yard mc olduklar n , %24 ü (36 ki i) bilmese de yard mc oldu unu, %18,7 si (28 
ki i) her zaman yard mc oldu unu ve %8,7 si (13 ki i) de hiç yard mc olmad n 
ifade etmi tir. Sonuç olarak, ailelerin bildikleri konularda yard mc olma 
e iliminde olduklar , dolay s yla da her ders alan ya da konusunda bilgi sahibi 
olmad klar dü ünülebilir. Buna göre, çocu un ödevlerine her zaman yard mc 
olmalar n n önünde, ailelerin ders ve alan konular nda yeterli bilgi sahibi 
olmamalar önemli bir engel olu turmaktad r. Zaten, anketi cevaplayan ailelerin 
niteliklerinden e itim durumlar göz önünde bulunduruldu unda, ço unun 
ilkö retim seviyesinin üstünde olmad ve dolay s yla da günün de i en artlar na 
göre düzenlenmi ders ve alan konular nda yetersiz oldu u sonucuna kolayca 
var lacakt r. 

Yirmi birinci soruda ise, ailelere, kendi okul ve e itim ya ant lar nda ne 
gibi olumsuzluklarla kar la t klar sorulmu tur. Kat lanlar n %34,7 si (52 ki i) 
soruya kendileri bir madde ekleyerek, belirtilen di er maddelerin hiç biriyle 
kar la mad klar n özellikle ifade etmi lerdir. %27,3 ü (41 ki i) ekonomik 
yetersizliklerle kar la t n , %20,7 si (31 ki i) ders çal maya vakit ve ortam 
bulamad n , %8 i (12 ki i) ö retmenlerle anla amad n belirtmi tir. Bunun 
yan nda, iddete maruz kalanlar n, arkada lar yla anla amayanlar n, kötü notlar 
alanlar n ve disiplin cezas alanlar n say s da oldukça azd r. Buna göre, velilerin 
ço u bu olumsuzluklarla hiç kar la mad klar n ifade etmi lerdir. Bu da, ailelerin 
faaliyetlere kat l m nda kendi okul ve e itim ya ant lar n n pek fazla etkisi 
olmad n dü ündürmektedir. 

Bütün bu yorumlardan hareketle, ailelerin okul faaliyetlerine kat l m n 
engelleyen 4 önemli ve belirgin faktöre ula lm t r. Bunlar s ras yla; zaman 
problemi, ailelerin okul faaliyetlerinin kapsam hakk nda bilgisiz olmas , ekonomik 
problemler ve ders ve konu alanlar nda yeterli bilgiye sahip olmamalar d r. Ancak, 
bunlar n d nda faaliyetlere kat l m engelleyen ba ka faktörler de mevcuttur. 
A a da, Amerika da yap lan çe itli ara t rmalar n sonuçlar ndan elde edilen 
engelleyici faktörler, Kayseri ili örne inde elde edilen faktörlerle kar la t rmal 
olarak ele al nmaktad r. 

Bir Kar la t rma 

Bu bölümde, okul faaliyetlerine aile kat l m n engelleyen faktörler üzerine 
Amerika da yap lan baz çal ma ve ara t rmalar n ( Parental Involvement in 
Education, 1999; Barriers to Parent Involvement: Roadblocks and Detours, 2005; 
The Together Time Project, 2005; Overcoming Barriers to Parent Involvement, 
2005; Wherry, J.H., 2005; Kolay, 2004: Involving Parents in Early Chilhood 
Programs, 2005) sonuçlar ndan elde edilen engelleyici faktörler ele al narak, 
Kayseri ili örne indeki çal man n sonuçlar yla kar la t r lm

 

ve okul 
faaliyetlerine aile kat l m n engelleyen faktörler ortaya konmu tur. 
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Amerika da yap lan çal ma ve ara t rmalarda temel olarak 11 tane 

engelleyici faktör belirlenmi tir. Bu engelleyici faktörlerin Amerika da ve söz 
konusu bu çal mada ortak olanlar unlard r: 

1. Zaman Problemi:

 

ailelerin çal ma saatlerinden kaynaklanan zamanlama 
problemleri ile çe itli ba ka nedenlerden dolay zaman bulunamamas gibi 
problemlerdir. Yap lan tüm çal ma ve ara t rmalarda, zaman problemi en 
engelleyici faktör olarak ifade edilmi tir.  

Benzer ekilde, Kayseri ili örne inde de zaman problemi en belirgin faktör 
olarak ortaya konmu ve ailelerin %84,3 ü faaliyetlere kat lamamalar n n 
nedenlerini zaman bulunmamas olarak belirtmi lerdir.  

2. Ailelerin faaliyetlere kat l m n öneminden habersiz olmalar :

 

Bunun en 
büyük nedeni ailelerin bu konuda ö retmenler ve okulun yetkili personeli 
taraf ndan yeterince bilgilendirilmemesi ve ailelerin e itim seviyelerinin yetersiz 
ya da dü ük olmas d r. 

Kayseri ili örne indeki ara t rman n sonucunda, ailelerin faaliyetlere 
kat l m n önemi konusunda de il, faaliyetlerin niteli i ve kapsam konusuna yeterli 
bilgiye sahip olmad görülmü tür. Buna göre, aileler veli toplant lar n en önemli 
faaliyet olarak görmekte ve yo un olarak bu toplant lara kat lmaktad rlar. K saca, 
aileler faaliyete kat l ma önem vermekte, ancak faaliyetlerin kapsam n çok dar bir 
ekilde ele almaktad r. Bunlara ek olarak ödevlere yard mc olma konusunda 

ailelerin yetersiz kalmas n n nedeni ise, ailelerin ders ve alan konular nda yeterince 
bilgi sahibi olmamalar d r. Bu durum da, ödevlere yard mc olurken önemli bir 
engel te kil etmektedir. 

3. Ekonomik yetersizlikler:

 

Ailelerin ekonomik sorunlar , onlar n okul 
faaliyetlerine kat l mda isteksiz davranmalar na neden olmaktad r. Özellikle okula 
ekonomik katk için ça r lma, böyle ailelerde tedirginlik yaratmaktad r. Ayr ca 
ekonomik s k nt s olan aileler, öncelikli ihtiyaçlar n ( yeme, içme, giyim, bar nma 
gibi) kar layabilmek için çal may çocuklar n n e itimine kat lmaktan daha 
öncelikli ve zorunlu görmektedirler. Böylece aile kat l m na gereken ilgi ve özeni 
gösterememektedirler. 

Benzer ekilde, Kayseri ili örne indeki çal mada da, ekonomik nedenler 
önemli bir engelleyici faktör olarak ortaya ç km t r. Ailelerin büyük bir bölümü ( 
yakla k %91 i) sadece testlere, fotokopiye ve temizli e bütçe ay ra bildiklerini ve 
dolay s yla da ekonomik yetersizli in var oldu unu ortaya koymu lard r.  

Bu ortak faktörlerin d nda elde edilen di er engelleyici faktörler ise öyle 
s ralanmaktad r: 

1. Ailelerin okula katk da bulunmalar n

 

sa layacak yeterlikte 
olmad klar n dü ünmeleri:

 

Baz aileler, kendilerini de ersiz görmektedirler. Okula 
ne ekilde kat lacaklar hakk nda fikir sahibi olmayan ve bu nedenle de kendilerini 
yetersiz hisseden aileler de vard r. Baz aileler ise, okul müdürleri ve ö retmenler 
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taraf ndan a a land klar n dü ünmektedirler. Ailelerin bir k sm da, okul sistemini 
ya bilmemekte ya da anlayamamaktad rlar. Baz aileler ise, olumsuz okul 
deneyimlerinden ya da e itim seviyelerinin dü ük olmas nda dolay bu ekilde 
dü ünmektedirler. 

2. Ailelerin, kendilerinin okulda iyi kar lanmad klar n dü ünmeleri:

 

Okuldaki müdür ve ö retmenler ile di er personelin ailelerle ileti im ekilleri, 
tutumlar ve fiziksel özellikleri ailelerde olumsuz izlenimler yaratabilmektedir. 
Okul faaliyetlerine düzenli olarak kat lmayan ailelere ö retmenlerin gösterdi i 
olumsuz tepkiler de ailelerin bu ekilde dü ünmesine neden olmaktad r. 

3. Ailelerin çocuk bak m hakk nda çok az bilgiye sahip olmas ya da hiç 
bilgisinin olmamas :

 

Bunun nedeni, ailenin çocuk bak m konusunda e itiminin 
olmamas d r. Buna ba l olarak da aile, çocuk bak m becerilerinden yoksun 
kalmaktad r. 

4. Aile kat l m n n ne oldu una dair okul ve aileler aras ndaki görü 
farkl l klar :

 

Bunun en önemli nedeni ailelerin ve okulun kültürlerinin ve bak 
aç lar n n birbirlerinden farkl olmas d r. Ayr ca, aileler ve okul, e itim-ö retimle 
ilgili olarak farkl beklentilere sahiptirler.  

5. Dil problemi ve kültürel problemler:

 

ngilizce konu amayan aileler 
okulun ya da ö retmenlerin evlere gönderdi i mektuplar , ça r lar ve okuldaki 
toplant larda konu ulanlar anlayamamaktad rlar. Ayr ca, farkl kültürel art 
yeti imlere sahip bulunmalar birbirlerini anlamalar n güçle tirmektedir. Böylece, 
aileler okul faaliyetlerine kat lmakta isteksiz davranmaktad rlar. 

6. Ula m problemi:

 

Ailelerin okula gidip gelmekte problem ya amalar ya 
da okulun çevresinde yeterli park yerinin olmamas gibi etkenler, ailelerin okula ve 
faaliyetlere kat l m n olumsuz yönde etkilemektedir. 

7. Özel ihtiyaçlar olan aileler:

 

Bunlar bedensel özrü olan ebeveynlerdir. 
Özürlü ebeveynler okula gidip gelmekte zorluklarla kar la makta ya da okul 
ortam nda bulunmaktan rahats zl k duymaktad rlar.  

8. Ö retmenlerin ve di er okul personelinin ailelere ula mada ve onlarla 
ileti im kurmada yeterince e itim görmemi olmamalar .

 

Görüldü ü gibi, Amerika da yap lan çal malar ve ara t rmalarda, kültüre 
ve toplumsal hayata ba l olarak farkl bulgular elde edilmi tir. Ancak her iki 
ara t rmada da ( Amerika ve Kayseri ili örne i ), ailelerin okul faaliyetlerine 
kat l m n engelleyen ortak ve belirgin faktörler ortaya konmu tur. Daha öncede 
ifade edildi i gibi bunlar; zaman problemi, ekonomik nedenler ve ailelerin 
faaliyetlere kat l m ya da faaliyetlerin niteli i konusunda bilgisiz olmalar d r.  
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Sonuç ve Öneriler 

Aile, çocu un ilk e itimini ald ortamd r. Hem okul öncesi dönemde hem 
de okul ça nda çocu un geli imi ve ba ar s için büyük öneme sahiptir. Aile, 
çocu un okuldaki geli imi ve ba ar s n da okul faaliyetlerine kat ld oranda 
etkilemektedir. Öyle ki, aile söz konusu faaliyetlere ne kadar s k ve düzenli bir 
ekilde kat l rsa, çocu un okuldaki ba ar s da o yönde artacakt r. Yap lan birçok 

ara t rma ve çal mada ailenin, okula ve okul faaliyetlerine kat l m n n önemini ve 
gere ini ortaya koymaktad r. Ancak, ailelerin okula kat l mlar n engelleyen çe itli 
faktörlerin mevcut oldu u da bir gerçektir. Bu engellerin ba nda zaman, 
ekonomi,okul faaliyetlerin kapsam hakk nda bilgisiz olma ve ders-konu hakk nda 
yeterli bilgiye sahip olmama gelmektedir. 

Verimli ve olumlu bir okul aile ili kisi ve ailelerinin okul faaliyetlerine 
kat l m oranlar n n art r lmas için, sözü edilen engelleri tam anlam ile ortadan 
kald rmak mümkün olmasa da, bunlar en aza indirmek için çal malar 
yap lmal d r. Bu çal malarda, ailelerden çok, belirli bir e itim seviyesinde bulunan 
ve yönlendirici role sahip oldu u dü ünülen yönetici, ö retmen ve yetkili okul 
personeline ( psikolojik dan man / rehber ö retmen ) görev dü mektedir. Bu 
konuda ö retmenler, yöneticiler ve yetkili okul personeli unlar yapmal d rlar: 

1. Ailelerle s cak ili kiler kurmal d rlar. 

2. Aileleri faaliyetlerin niteli i ve kapsam

 

hakk nda bilgilendirmelidirler. 

3. Çe itli ileti im araç ve yöntemlerinden yararlanmal d rlar (aile- 
ö retmen görü meleri, toplant lar, telefon, elektronik posta, mektuplar, 
bilgilendirici notlar, v.b.). 

4. Maddi s k nt içinde olan ailelerden ciddi bütçeler gerektiren taleplerde 
bulunmamal d rlar. Tam tersine bu ailelere yard mc olman n yollar n 
aramal d rlar. 

Bu konuda Cooper (1999), engellerin ortadan kald r lmas nda ya da en aza 
indirilmesinde, okulun neler yapmas gerekti ini öyle s ralam t r: 

1. Toplant lar ve veli görü meleri, okul d nda ve ailelerin evlerine yak n 
yerlerde yap lmal d r. 

2. Bir faaliyet, bir kereden fazla ve çe itli zamanlarda düzenlenmelidir. 
Böylece, zaman problemi olan aileler kendilerine uygun olan bir 
zamanda bir faaliyete kat labileceklerdir. 

3. Toplant lara gelemeyen ailelere toplant gündemi ile ilgili notlar ve 
aç klamalar gönderilmelidir. 

4. Ailelere toplant ve veli görü melerinden en az bir hafta önce haber 
verilmelidir. Böylece aileler artlar n buna göre düzenleyebilirler. Bu, 
di er faaliyetler için de geçerlidir.  
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5. Ev ziyaretleri düzenlenmelidir. Özellikle ciddi fiziksel özrü bulunan 

ebeveynler için oldukça etkili bir yoldur. 

6. Toplant saatleri esnek olmal d r. Örne in, ak am saatleri ya da pazar 
günleri belirli saatlerde toplant lar düzenlenebilir.  

7. Ula mda problem ya ayan ailelere ula m imkânlar sa lanmal d r.  

8. Okula gelemeyen ailelerle, mektuplar, haber notlar , günlük ya da 
haftal k raporlar arac l ile ileti im kurulmal d r. Böylece, aile okulda 
olup bitenlerle ilgili haber sahibi olabilecektir. 

9. Ailelerle ileti im kurarken mümkün oldu unca s cak bir atmosfer 
olu turulmaya çal lmal d r.                       
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