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ÖZET: Okul başar›s›nda aile etkisini, anne-baba tu-

tumlar›n›, okul-aile dayan›şmas›n› konu alan araşt›rmalar;

öğrencinin başar›s› üzerinde ailenin güçlü bir etkiye sahip

olduğunu göstermektedir. Bu araşt›rman›n amac› İlköğre-

tim okullar› 1 s›n›f öğrencilerinde, okul aile yard›mlaşma-

s›n›n okuduğunu anlama başar›s›yla ilişkisini saptamakt›r.

Araşt›rma, amaçl› örnekleme tekniği ile seçilen 233 ilköğ-

retim okulu 1. s›n›f öğrencisisi üzerinde uygulanm›şt›r.

Araşt›rma bulgular›ndan elde edilen sonuçlara  göre; aile

üyelerinden eğitim yard›m› alan ve okulla yak›n işbirliği

içerisine giren ailelerden gelen çocuklar›n, okuduğunu an-

lama başar›lar›n›n daha yüksek olduğu sonucuna var›lm›ş-

t›r.

Anahtar Sözcükler: okul–aile ilişkileri,  okuduğunu anlama

başar›s›

ABSTRACT: Researches on the family influence on

school success, parents’ attitudes and school-family coope-

ration indicate that family has a strong influence on the stu-

dent’s success. The aim of this researche is to determine the

relation between school-family cooperation and reading

comprehansion success for 1st  grade elementary school

students. The reseach covers 233 1st grade studens selected

with purposeful sampling technique.  The results of this

study indicated that students who were parents had close

relations with school had high levels of success and achi-

evements in teching reading comprehension at primary

school level.   

Keywords: parent-school relationship, reading comprehenti-

on success.

1. GİRİŞ

Aile içi uyum, ailenin destekleyici yaklaş›m›

ve ailenin okul etkinliklerine kat›lmas›ndaki çe-

şitliliğin, okul başar›s› üzerinde önemli etkileri

vard›r. Diaz (1989) taraf›ndan yap›lan bir araş-

t›rmada, akademik başar›s› düşük ve s›n›fta kal-

ma riski taş›yan öğrencileri diğer öğrencilerden

ay›ran en önemli etkenin, anne-baba ilgisizliği

olduğu saptanm›şt›r. Ayn› araşt›rmada, anne-ba-

ba kat›l›ğ›, tutars›zl›ğ› ve geçimsizliğinin de dü-

şük okul başar›s› ve riski taş›mada önemli rol

oynad›ğ› görülmüştür.  Eastman (1988), Eğitim

aç›s›ndan destekleyici yaklaş›m içerisinde olan

ailelerin çocukar›nda okul başar›s›n›n daha yük-

sek olduğu sonucuna varm›şt›r (Sat›r, 1996).

Jencks ve arkadaşlar› (Malkoç, 1991) taraf›n-

dan yap›lan kapsaml› bir araşt›rmaya göre aile 

özellikleri, öğrencinin okul başar›s›ndaki en

önemli çevre faktörünü oluşturmaktad›r. Bu

araşt›rmadan elde edilen bulgulara göre, okul

başar›s›n›n yar›dan çoğunun, ailenin katk›s›yla

gerçekleştiğini söylemek mümkündür.

Gordon (1993)’a göre; Anne-baban›n çocuk

üzerindeki etki alan› çok geniştir. Bir bak›ma,

anne-babalar 0-6 yaş döneminde hem çocuklar›-

na tüm gereksinimlerinin yerine getirilmesinde

en yak›n olan kişiler, hem de ilk öğretmenleri-

dirler. Kişilik gelişiminin temellerinin 0-6 yaş

döneminde at›ld›ğ› göz önüne al›nd›ğ›nda, eğit-

sel kimliğin belirlenmesinde anne-baba rolünün

önemi daha da iyi anlaş›lm›ş olur.

1.1 Anne-Baba ve Eğitim

Ailede anne yoksunluğunun etkilerini incele-
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n›n art›r›lmas›nda etkili olduğu” sonucuna var›l-

m›şt›r. 

Çelenk (2001)’in yapt›ğ› benzer bir araşt›r-

mada da öğretmenlerin; “okul ile işbirliği içinde

çocuğu ile ilglenen velilerin okul başar›s›n›

olumlu yönde etkilediği, çocuğu yanl›ş bir yön-

lendirmeden korumak, öğretmen-aile çelişkisini

önlemek amac›yla velilerin okul taraf›ndan eği-

tilmelerinin gerekli olduğu” görüşünde oldukla-

r› saptanm›şt›r.

Burns ve diğerleri (1992)’ne  göre; anne-ba-

ba ve öğretmenler aras›nda kurulacak düzenli

iletişimin önemi büyüktür. Velilerle okuldaki et-

kinlikler konusunda mektuplaşma, okul kuralla-

r›, düzeni ve velinin gereksinim duyduğu yar-

d›mc› bilgiler konusunda haz›rlanm›ş bulunan

broşürler, kurulacak bu iletişimin geleneksel

araçlar›d›r. Öğrencilerle ilgili kişesel raporlar,

öğretmen-aile telefonlaşmalar›, veli-öğretmen

toplant›lar›, çocukla ilgili özel tart›şma ve görüş-

melerin yap›lacağ›, ayr›ca çocuğun aile çevresi

konusunda öğretmenlerin bilgileneceği ev ziya-

retleri, çocuklar›n›n s›n›f içi etkinliklerini görme

f›rsat› elde edecekleri anne-babaya aç›k s›n›f içi

etkinlikleri izleme günleri, okul-aile ilişkilerinde

uzun y›llard›r uygulanan iletişim yollar›d›r.

Ayr›ca öğretmenler, programlanm›ş ya da in-

formal toplant› ve görüşmeler düzenleyerek ve-

lilerle iletişimlerini sürdürmelidirler.  Öğretmen

veli görüşmelerinin konular şunlar olabilir

(Burns, ve diğerleri,1992): 

1. Çocuğun gelişim düzeyi ve bireysel fark-

lar›n› dikkate alan bir okuma öğretimi nas›l ol-

mal›d›r?.

2. Kazan›lm›ş okuma davran›şlar›n›n kalac›-

l›ğ›n› sağlama teknikleri. 

3. Evde  gerçekleştirilecek eğitim etkinlik-

leri 

4. S›n›f içi çal›şmalar.

5. Çoklu öğretim ortam›ndan yararlanma

(kütüphane, eğlendirici çocuk yay›nlar, televiz-

yon vb.).

6. Öğretmen veli görüşmeleri  (Örneğin,

okul aile ilişkilerinin önemi gibi).

Öğretmenler velilerle,  onlara gönderecekleri

mektup, duyuru, öğrenciler hakk›nda geliştiril-

miş raporlar ve broşürler yoluyla da iletişim ku-

rabilirler. Ayr›ca okul yönetimleri, ünitelerin ta-

mamlanmas›ndan sonra, velileri bilgilendirmek

amac›yla okulda izledikleri eğitim yaklaş›m› ve

özel bir tak›m konularda mektuplar gönderirken,

velileri ayad›nlatmak amac›yla çocuk kitab› ya-

y›nlayan kuruluşlar›n haz›rlad›ğ› broşürler de

gönderebilirler.

Çocuklar›na yard›m etme konusunda velilere

aşağ›daki eğlendirici okuma etkinlikleri önerile-

bilir (Burns ve diğerleri.  1992):

1. Yap›lacak okuma yard›m› konusunda bil-

gi sahibi olmak amac›yla okulla bağlant›-

n›z› sürdürünüz.

2. Gerektiğinde, çocuğunun çal›şmalar›n›

yürütebilmesi için, yer, zaman, materyal

ve yard›m sağlay›n›z.

3. Eğer çocuğunuz okumada zorlanmalarla

karş›laş›yorsa, ona nas›l yard›m edebile-

ceğininiz konusunu öğretmeniyle görüşü-

nüz.

4. Çocuğunuza sesli okunan bir öykü dinle-

terek, bu konuda sorular sorunuz.

5. Sorular›n yan›t›n› kitaplar›nda arayarak

yan›tlamalar› için onlar› cesaretlendiri-

niz.

6. Çocuğunuza s›k s›k sesli okuma yapt›r›-

n›z.

7. Tüm aile üyelerinin kat›lacağ› okuma sa-

atleri düzenleyiniz.

8. Aile üyeleriyle birlikte kütüphane ziya-

retleri yap›n›z. Çocuklar›n›zla birlikte

ödünç kitaplar al›n›z ve onlar›n yaz ayla-

r›nda düzenlenen okuma programlar›na

ya da okuma saatlerine kat›lmalar›n› teş-

vik ediniz.

9. Çocuğunuzun okuma  becerisini geliştiri-

ci aile içi okuma oyunlar› düzenleyiniz.

10. Çucuğunuzun en beğendiği kitap ve öy-

küleri dinleterek dinleme konusunda de-

tayl› sorular sorunuz.

11. Doğum ya da bayram günlerinde onlara
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m›ş, bulgular›n yorumlanmas›nda, .05 anlaml›-

l›k düzeyi kritik değer olarak ele al›nm›şt›r. 

5.  BULGULAR VE YORUM

Bu başl›k alt›nda, ailenin eğitim desteğinin

ve okul ile yak›n işbirliğinin  başar›ya etkisi ele

al›nm›şt›r.

5.1 Evde Sağlanan Eğitim Desteğinin Ba-
şar›ya Katk›s›

İlkokuma-yazma öğretiminde, okul ortam›n-

da aile üyelerinden düzenli olarak öğretim des-

teği alan ve bu desteği nadiren alan çocuklarla,

bu desteği alamayan çocuklar›n okuduğunu an-

lama puanlar› ile ilgili veriler “F” testi ile çö-

zümlenmiş ve sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, çocuğa okul

ortam›nda ailenin sağlad›ğ› öğretim desteğinin,

öğrencilerin okuduğunu anlama puanlar›n› fark-

l›laşt›rd›ğ› görülmektedir. Bu farkl›laşman›n

hangi grubun lehine olduğunu görmek için, Tu-

key  testi yap›lm›ş ve sonuçlar Tablo 3’ de su-

nulmuştur. 

Tablo 2’te de görüldüğü gibi, çocuk okula

başlad›ktan sonra ailesinden eğitim desteğini

çok s›k alan, bu desteği nadiren alan  öğrencile-

rin okuduğunu anlama puanlar›n›n ortalamas›,

bu desteği alamayan öğrencilerden anlaml› dü-

zeyde farkl›d›r. 

Bu durumda, okul ortam›nda çocuğa aile bi-

reylerince sağlanan evdeki eğitim yard›m›n›n,

öğrencinin okuduğunu anlama başar›s› üzerinde

etkili olduğu söylenebilir. Bu sonuçlar Jencks ve

diğerleri (1972)’nin saptamalar›n› doğrular nite-

liktedir. Bu araşt›rmac›lar taraf›ndan yap›lan

kapsaml› bir araşt›rmaya göre, aile özellikleri,

öğrencinin okul çevresindeki en önemli faktörü

oluşturmaktad›r. Bu raşt›rmadan elde edilen bul-

gulara göre, okul başar›s›n›n yar›dan çoğunun

aile katk›s›yla gerçekleştiği görülmektedir.

(Malkoç, 1991).

Bu sonuçlar, diğer araşt›rma ve gözlemlerle

de tutarl›d›r. Nitekim, Nitschke “Anne şefkat ve

bak›m›n› veya onun yerini tutabilecek duygusal

bağ› bulamayan çocuk dünyaya da bir giriş kap›-

s› bulamaz demektedir (B›y›kl›, 1983).  Sat›r

(1990), Bilgin (1990), Çelenk (200!)’›n yapt›k-

lar›, evde çocuğa sağlanan aile desteğinin başa-

r›ya sağlad›ğ› katk›n›n önemini gösteren çal›ş-

malarla da desteklenmektedir. Nitekim Bowlby

(B›y›kl›, 1983) de, anne yoksunluğu ile duygu-

sal ilgisizlik aras›nda bir korelasyon bulmuş,

sevgi objesinin kaybedilmesinin,  gelişim  geri-

liklerine ve çocuk suçluluğunu oluşturan anti-

sosyal davran›şlara neden olduğunu belirtmiştir.

5.2 Veli Öğretmen İlişkisinin Okuduğunu
Anlama Başar›s›na Etkisi

İlkokuma-yazma öğretiminde, okul  ile yak›n

ilişki içinde bulunan, nadiren bulunan  ailelerin
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Tablo 1 Aile Bireylerinin Sağlad›ğ› Eğitim Desteğinin Okuduğu Anlama Başar›s›na Etkisi

Gruplar Kareler Toplam› Sd. Kareler ortalamas› F

Gruplar aras› 3229.686 2 1614.843 44.889*

Gruplar içi 8274.031 230 35.974

Toplam 11503.717 232

*P < .001

Tablo 2 Aile Bireylerinin Sağlad›ğ› Eğitim desteğinin Başar›ya Etkisine ilişkin Tukey Testi

GRUPLAR 1 2 3 n X S2

Öğrenme desteği almad› 1 32 7.25 4.377

Öğrenme dest. nadiren ald› 2 *** 92 15.07 6.623

Öğrenme dest. çok s›k ald› 3 *** *** 109 18.59 5.884

*** P<001
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