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ÖZET
VELĠLERĠN EĞĠTĠME KATILIM DÜZEYLERĠ ĠLE
ÖĞRENCĠ BAġARISI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ

Dinç, Fatih
Yüksek Lisans Projesi
Proje DanıĢmanı:Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇOBANOĞLU
Ocak 2017, 42 Sayfa

Bu araĢtırmanın temel amacı velilerin katılımı ile öğrencilerin ders baĢarıları
arasındaki iliĢkiyi belirlemek. AraĢtırmada ayrıca, öğrencilerin ders baĢarısının anne ve
baba eğitim durumu, baba mesleği, kardeĢ sayısı ve öğrencinin eğitimi ile öncelikle kimin
ilgilendiği gibi aileye bağlı faktöre göre istatistiksel olarak farklılaĢıp farklılaĢmadığı
incelenmiĢtir.
AraĢtırma verileri, Pamukkale (Denizli) ilçe merkezinde yer alan dokuz
ilkokulunun dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 374 öğrenci velisinden
toplanmıĢtır. Veri toplama aracı olarak Fantuzzo, Tighe ve Childs (2000) tarafından
geliĢtirilip, GürĢimĢek (2003) tarafından okul öncesi düzeyde uygulanılan, Saban ve ġeker
(2009) tarafından

tekrar güvenirlik geçerlilik çalıĢması yapılan Aile Katılım Ölçeği

kullanılmıĢtır.
Veri analizi sonucunda, velilerin eğitime katılım puanlarının öğrencilerin ders
puanlarına bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaĢtığı gözlenmiĢtir.
Ayrıca, öğrencilerin ders puanlarının; velinin eğitim düzeyi, velinin mesleği, öğrencinin
çalıĢma ortamı ve velinin aylık ortalama gelirine bağlı olarak istatistiksel açıdan
farklılaĢırken; velilerin eğitim bölgesi, velilerin yakınlık durumu ve velilerin yaĢına bağlı
olarak istatistiksel açıdan farklılaĢmadığı görülmüĢtür.

Anahtar Sözcükler: Veli, Aile Katılımı, Ġlkokul
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ABSTRACT
RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF PARTICIPATION IN
EDUCATION AND STUDENT SUCCESS
Dinc, Fatih
Master Project
Project Manager: Assoc. Dr. Fatma ÇOBANOĞLU
January 2017, page 42
The main purpose of this study is to determining the relationship between academic
achievement participation level of parents in their children‟s education. Also, it was
examined whether the success of the courses is statistically different according to the
factors of the parents such as the success of the students, the educational status of the
parents, the number of the siblings.
Research data has been obtained from a total of 374 parents of students studying at
4th grade of nine primary schools that were located in the district center in Pamukkale
(Denizli) . Family participation scale that was developed by Fantuzzo, Tighe and Childs
(2000) and then applied for preschool by GürĢimĢek (2003) and was studied in reliabity
and validity by Saban and Seker (2009) has been applied as a data collection tool.
As a result of data analysis it has been observed that parents‟ scores of participation
in education has differed clearly related to the students‟ course scores. In addition,
students‟ course scores, parent education, parent's profession, student's work environment
and statisticaly significance differed depending on the parent's monthly income, parents'
education zone, proximity to the status of parents and depending on the age of the parents
it has been observed did not differ in terms of statistics.
Keywords: Parents, Family Involvement, School
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
GĠRĠġ
Bu bölümde araĢtırmanın problem durumu, amacı, önemi kapsam ve sınırlılıkları
yer almaktadır.
1.1. Problem Durumu
Pek çok araĢtırmacı ana-baba katılımının öğrencilerin akademik baĢarıları
üzerindeki doğrudan etkilerini incelemiĢlerdir.(Keith ve diğerleri, 1993, 1998; Chen &
Fan, 2001)
Veli katılımı, bir yandan okul baĢarısının en önemli belirleyicisi, diğer yandan da
okul baĢarısızlığının altında yatan en önemli faktör olarak görülmektedir (Aslanargun,
2007). Ailelerin çocuklarının eğitimlerine karĢı ilgisiz olmaları sadece onların baĢarılarını
olumsuz yönde etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda çocukların okuldaki diğer
davranıĢlarını da olumsuz etkilemektedir.
Veli katılımı, öğrencilerin akademik baĢarılarını artırmanın yanında, onların okula
karĢı olumlu tutumlarını ve okula devamlarını da artırmaktadır. Veli katılımı aynı zamanda
çocukların okuldaki disiplin sorunlarını da azaltmaktadır (Akt. Çalık, 2007). Özetle, veli
katılımı öğrencilerin derslerdeki baĢarılarının yanında okula devamlarını, okuldaki tutum
ve davranıĢları ile psikolojik durumlarını olumlu yönde etkilemektedir (2007 Faust-Horn,
2003; Cripps and Zyromski, 2009; Akt. Ġpek,2011;).
Greenwood ve Hickman (1991) aile katılımı konusunda yaptıkları alan yazın
taraması sonucunda, eğitimde aile katılımının öğrencilerin akademik baĢarılarına, okula ve
derslere olan tutumlarına, benlik algılarına ve ebeveynlerin genel olarak okula ve yaĢama
karĢı tutumlarına olumlu düzeyde etki ettiğine dair bulgulara ulaĢmıĢlardır.
Ülkemizde

anne-babaların

okulda

yürütülen

eğitim-öğretim

çalıĢmalarına

katılmaları 1980‟li yıllardan sonra önem kazanmıĢtır ve özellikle 1990‟lı yılların baĢından
bu yana toplumun bu konuda bilinçlenmesi, eğitime verilen önemin artması, Avrupa
Birliği‟ne üyelik sürecine uyum sağlamak gibi nedenlerden dolayı üzerinde çalıĢılan bir
konu olmuĢtur. Aile katılım çalıĢmaları ve öğretmen-veli iĢbirliği çalıĢmaları, öğrencilerin
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akademik baĢarılarını ve kiĢisel geliĢimlerini etkilediği için eğitimciler, politikacılar ve
akademisyenler tarafından tartıĢılmıĢtır. Eğitim-öğretim faaliyetlerine anne-babanın
katılması aile, okul, okul yönetimi, öğretmenler, eğitim öğretim programları ve öğrenci
açısından incelenmesi gereken çok kapsamlı bir konudur.(ġeker,2009)
1.2. AraĢtırmanın Amacı
Bu araĢtırmanın amacı, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin ders baĢarıları ile
ailelerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımları arasındaki iliĢkiyi incelemektir. Bu
temel amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır.
1.3. AraĢtırmanın Önemi
UlaĢılabilen literatür çerçevesinde ülkemizde aile katılımı konusunda yapılan
araĢtırmaların daha çok okul öncesi eğitim düzeyinde olduğu, ilköğretimde aile katılımının
akademik baĢarıya etkisini ortaya koymaya yönelik daha az çalıĢma yapıldığı görülmüĢtür.
Bu araĢtırmanın, ilköğretim düzeyinde olmasının ve aile katılımı ile öğrenci baĢarısı
arasındaki iliĢkiyi incelemesinin literatüre katkı sağlayacağı ve bir eksiği tamamlayacağı
düĢünülmektedir.

1.4. Problem Cümlesi
Velilerin çocuklarının eğitimine katılım düzeyleri ile öğrencilerin ders baĢarısı
arasında bir iliĢki var mıdır?
1.5 Alt Problemler
1.Veli görüĢlerine göre, öğrencinin eğitimine veliler hangi düzeyde katkı
sağlamıĢtır?
2. Velilerin çocuklarının eğitimine katılım düzeyleri, velilerin, yakınlık durumuna,
yaĢlarına, eğitim durumlarına, mesleklerine, öğrencinin çalıĢma ortamına, ailenin ortalama
aylık gelirine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
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3. Öğrencilerin ders baĢarıları ile velinin eğitime katılımı arasında bir iliĢki var
mıdır?
1.6.AraĢtırmanın Sınırlılıkları
Bu araĢtırma Denizli Ġli Pamukkale ilçesinde öğrenim gören Ġlkokul 4. Sınıf
öğrencileri ve velileriyle sınırlıdır.
Öğrenci baĢarısı; Ġlkokul 4. Sınıf öğrencilerin Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler,
Fen ve Teknoloji ve Yabancı Dil derslerinin not ortalamasıyla sınırlıdır.
1.7. Varsayımlar
AraĢtırma kapsamında yer alan ilkokullardaki öğrenci velileri anketlere tarafsız,
içten ve samimi Ģekilde cevap vermiĢlerdir.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
KURAMSAL TEMELLER VE ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR
Bu bölümde veli katılımının tanımı ve önemi, öğrenci baĢarısına etkisi, veli
katılımını etkileyen faktörler, veli katılımını arttırmanın yolları ve veli katılımıyla ilgili
yapılan çalıĢmalara yer verilmiĢtir.
2.1. Veli Katılımı
Veli katılımı, okul-aile iĢbirliğini sağlamak amacıyla yapılan çalıĢmaların daha çok
velileri konu eden yönüdür. Ayrıca veli katılımı ile vurgulanan ve öğrencilerin her türlü
durumundan sorumlu olan kimse anlamına gelen “veli kavramı”, “aile kavramı” ile aynı
anlamda kullanılmıĢtır. Ġlgili konular alan yazında “veli katılımı” ve “aile katılımı”
baĢlıkları altında ifade edilmektedir. (ġaban, 2011).
Cömert ve Güleç (2004)‟e göre aile katılımı; ailelerin desteklenmesi, eğitilmesi ve
eğitime katılımlarının sağlanmasına, çocukların deneyimlerinin, evleri ile eğitim kurumları
arasındaki iletiĢim artısı ve sürekliliği ile arttırılmasına ve programların velilerin katılım ve
katkıları ile zenginleĢtirilmesine yönelik sistematik bir yaklaĢımdır.
Jowett ve Baginsky (Akt.ġaban, 2011, s.21) tarafından yapılan veli katılımı tanımı
ise Ģu Ģekildedir: Veli katılımı bir yanda velilerin görüĢlerini düzenli olarak dikkate almak
ve sunulan hizmetlere karĢı tepkilerini değerlendirmek, diğer yanda ise velileri kendi
çocuklarının eğitimi ve geliĢiminde aktif birer iĢbirlikçi olarak görmek ve çocuklarının
okul yaĢantıları hakkında iyi bir Ģekilde bilgilendirildiklerinden emin olmaktır.
ÇağdaĢ ve Secer (2004), aile katılımını, veliye konuya özgü

becerilerin

öğretilmesi, sosyal ve duygusal destek verilmesi, veli ve profesyoneller arasında bilgi
alıĢveriĢinin sağlanması, velinin bir gruba

katılması, uygun veli çocuk iliĢkisinin

geliĢtirilmesi ve veliye toplumsal kaynaklara ulaĢmalarında yardımcı olmak olarak
tanımlamaktadır.
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Sahin ve Ünver (2005)‟e göre aile katılımı, “ailelerin kendilerine, çocuklarına ve
erken çocukluk programına yarar sağlayacak doğrultuda becerilerini ortaya koyma sureci”
olarak ifade edilmektedir.
Aile çocuğun informal eğitiminin gerçekleĢtiği, okul ise formal eğitimin verildiği
kurumlardır. Toplumsal amaçlara ulaĢmada bu iki eğitim surecinin birbiri ile bütünleĢmesi
ve tutarlılık göstermesi büyük önem taĢımaktadır (Kaya, 2002).
Okul öncesi dönem ve ilköğretim döneminde okul-aile iĢbirliği özel bir öneme
sahiptir. Ailenin okul çalıĢmalarına dahil edilmesine yönelik yapılan çalıĢmalar, aile
katılımının öğrencilerin baĢarılarını artırdığını, katılım, güdülenme ve kendine güven
duygusunun geliĢmesini ve onların okul ile öğretmenlere yönelik olumlu tutumlar
geliĢtirmelerini sağladığını göstermektedir (Pehlivan, 1997).
Aileler okula katıldıkları zaman toplumsal ve ekonomik statü, etnik köken ya da
ailelerin eğitim düzeylerine bakılmaksızın öğrenciler daha baĢarılı olmaktadırlar. Aile
katılımının artması ile öğrencilerin okula daha düzenli devam etmeleri, ödevlerini daha iyi
yapmaları ve sınavlarda daha baĢarılı olmaları gibi sonuçlar görülmektedir. Katılım
sonucunda öğrenciler daha olumlu tutum ve davranıĢlar geliĢtirmekte, anti sosyal ve Ģiddet
içeren davranıĢları azalmaktadır (PTA, 1999; Akt.Yaylacı, 1999, s. 36).
2.1.1. Veli Katılımının Öğrencinin Ders BaĢarısına Etkisi
Çocuğun eğitim sürecinin baĢarılı bir Ģekilde devam etmesinde; okul, çevre, aile,
öğretmen, ülkenin eğitim politikası, akran grubu, kültürel özellikler, çocuğun kendi
zihinsel yetileri, ekonomik faktörler veya kardeĢ sayısı gibi birçok faktör etkili olmaktadır.
Özellikle de okulun, yakın çevresinin ve ailenin, çocuk üzerinde çok büyük etkisi vardır
(Yıldırım ve Dönmez, 2008).
Birçok araĢtırma aile katılımının çocuğun okul baĢarısını arttırıcı bir etken
olduğunu göstermiĢtir. Örneğin Çelenk‟in (2003) 1. sınıf öğrencilerinde, aile katılımının
okuduğunu anlama üzerindeki etkisini konu alan araĢtırmasında, ailesi eğitim-öğretim
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faaliyetlerine katılan öğrencilerin okuduğunu anlama baĢarısının yüksek olduğu, ailesi
eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmayan öğrencilerin ise okuduğunu anlama baĢarısının
daha düĢük olduğu ortaya konmuĢtur. Okulda ve evde, öğretmeninde ve ebeveynlerinde
birbirine benzer yaklaĢımlar gören, her ikisinden de aynı mesajları alan öğrenci gerek okul
yaĢantısında gerek de ev yaĢantısında daha baĢarılı olur (Ġnal ve Üstün, 2006).
Aile katılımı öğretmenin ve velinin ortak hareket etmesini sağladığı için çeliĢki ve
davranıĢ karmaĢaları çocuğun yaĢamında daha az görülür. Evinde ve okulunda tutarlı
yaklaĢımlarla karĢılaĢan çocuğun okul baĢarısı da doğal olarak artacaktır. Aile katılımı
ailelerin çocuklarına nasıl yardımcı olacakları konusunda onları bilinçlendirir. Çocuğun
eğitimi konusunda uzman kiĢi olan öğretmen, ebeveyni çocuğunun derslerine yardımcı
olmak için yapması gerekenler konusunda yönlendirir ve onu okulda uygulanan program
hakkında bilgilendirir. Yani, velilerin çocuklarına yardımcı olmak adına doğru Ģekilde
davranmalarını sağlar. Bu da öğrencinin okul baĢarısını artırıcı bir etmen olur (ġeker,
2009)
Çalık‟a (2007) göre okul aile iliĢkilerinin geliĢtirilmesi, okulda disiplin
sorunlarının azalmasını sağlar. Yeterli düzeyde aile katılımı gerçekleĢtirdiği zaman veliler
çocuklarına evde daha fazla yardım etmeleri gerektiği hissetmekte, okulda öğretilenlerin ne
olduğunu daha fazla anlamakta, öğretmen ile kiĢisel iliĢkilerde daha olumlu bir tutum
içinde olmakta ve öğretmenin genel öğretim yeterliğini daha yüksek bulmaktadırlar.
Ailelerin okula güven duygusu artar ve aynı zamanda veli olarak kendi kendilerine daha
fazla güven geliĢtirirler. Bundan da öte, artan katılım ailelerde, okulun daha etkili olduğu
ve öğrenci baĢarısının artacağı algısı yaratmaktadır.
2.1.2. Veli Katılımını Etkileyen Faktörler
Öğrencilerin sınıf seviyesi, velilerin sosyo-ekonomik durumu ve eğitim seviyesi
gibi faktörler velilerin çocuklarının eğitimine katılım düzeylerini etkilemektedir.
2.1.2.1.Öğrencilerin Sınıf Seviyesi
Veli katılımını etkileyen faktörlerden birinin öğrencilerin sınıf seviyesi olduğu
belirtilmektedir. Öğrencilerin sınıf seviyesi yükseldikçe veli katılımında azalma
görülmektedir. Ġlkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye doğru velilerin çocuklarının
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eğitimine katılım oranı azalmaktadır (Caplan ve diğerleri, 1997). Yıldırım ve Dönmez
(2008)‟in araĢtırmasına katılan öğretmenlere göre öğrencilerin sınıf seviyeleri yükseldikçe
velilerle olan iletiĢim azalmaktadır. Bunun nedeni olarak öğrencilerin güven duygularının
geliĢmesi ve velilerin öğrencilerin büyüdüklerine olan inançları gösterilmiĢtir. Okul-aile
iletiĢiminin 1-3. Sınıflar arasında en yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Diğer taraftan,
Kotaman (2008) ana-baba katılımının çocuğun devam ettiği eğitim düzeyine göre
farklılaĢmadığını belirtmiĢtir.

2.1.2.2. Velilerin Sosyo-Ekonomik Durumu
Velilerin katılım düzeyini etkileyen faktörlerden bir diğeri de sosyo-ekonomik
durumlarıdır. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ana-babaların çocuklarının eğitimine
sosyoekonomik düzeyi düĢük ana-babalardan daha çok katıldıkları görülmüĢtür (Keith ve
diğerleri, 1993). Sliwka ve Istance (2006), sosyo-ekonomik düzeyi düĢük olan velilerin
veli toplantılarından uzak durduğunu ve bunun bir sebebinin toplantılarda gündeme
gelecek olan ekstra etkinlikler için yapılacak para yardımından kaçınmak olduğunu
belirtmiĢtir. Bununla birlikte, Kotaman (2008) tarafından yapılan araĢtırma sonuçlarına
göre, velilerin

sosyo-ekonomik düzeyleri ile çocuklarının eğitimine katılım düzeyleri

arasında bir iliĢki yoktur.
2.1.2.3. Velilerin Eğitim Seviyesi
Kotaman (2008) velilerin eğitim seviyesi ile çocuğunun eğitimine katılımı
arasında önemli bir iliĢki bulmuĢtur. Velilerin eğitim seviyesi arttıkça çocuklarının
eğitimine katılım düzeyleri de artmaktadır. Bazı araĢtırmalar ise, velilerin eğitim seviyesi
ile çocuklarının eğitimine katılım düzeyleri arasında bir iliĢki olmadığını belirtmiĢtir (Balli,
Demo ve Wedman, 1998).
2.1.2.4. Diğer Faktörler
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Okul personelinin velileri eğitime nasıl katacakları konusunda yetersiz eğitime
sahip olması ve aile yapısının zamanla değiĢmesi de veli katılımını etkileyen faktörlerden
biridir (Decker, 2000, Akt.ġaban, 2011, s.26).
Hoover-Dempsey, Bassler ve Brissie (1992) kadın ve erkeklerin çocuklarının
eğitimine katılımı düzeyleri arasında bir farklılık olmadığını belirtmiĢtir. GürĢimĢek, Kefi
ve Girgin (2007) yaptıkları çalıĢma sonucu babaların çocuklarının eğitimine katılımının
desteklendiği ve desteklenmediği kurumlardaki babaların eğitime katılımları arasında
farklılıklar olduğunu belirtmiĢtir. Babaların çocuklarının eğitimine katılımını destekleyen
kurumlarda babalar, çocuklarının eğitimine daha fazla katılmaktadır. Velilerin çocuklarının
eğitimine katılımını etkileyen faktörlerden bir diğeri ise velilerin sahip olduğu çocuk
sayısıdır (Williams ve diğerleri, 2002; Akt.ġaban, 2011, s.29).
2.1.3. Veli Katılımını Arttırmanın Yolları
Çocuğun okuldaki baĢarısı ve geliĢimi, okul idaresi, öğretmen, veli ve öğrenci
iĢbirliği ile çevre koĢullarının uyumluluğuna bağlıdır. Okul-aile iĢbirliği, yönetici,
öğretmen, veli ve öğrencileri okul kültürü çerçevesinde eğitimsel değerlere dayalı olarak
bir araya getirip, ortak amaç ve hedefler etrafında birleĢmelerini, bu konularda neler
yapabilecekleri ve birbirlerine nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda ortak görüĢ ve
eylem birliği sağlar. Okul ile aile arasında eğitim konusunda farklı anlayıĢ, tutum ve
değerlerin olması, okulun etkililiğini zayıflatır.. Etkili bir veli-öğretmen-okul iĢbirliği,
birçok olumsuzluğun ortaya çıkmasını önleyebilir. Bu sebeple ailelerin okul etkinliklerine
katılımları ve bu etkinliklerdeki sorumlukları arttırılmalıdır (Zembat ve Unutkan,1999).
Velilerin

çocuklarının

eğitimine

katılımını

artıracak

çeĢitli

etkinlikler

bulunmaktadır. Aydın (2004), veli katılımının artırılabilmesi için yapılabilecek çalıĢmaları
Ģu Ģekilde sıralamaktadır:


Okulda yapılacak toplantı ve etkinliklerin zamanı, velilerin katılımı için gerekli

hazırlık ve düzenlemeleri yapabilecekleri kadar uzun bir süre önce duyurulmalıdır.


Velilere, okulu istedikleri zaman ziyaret edebilmeleri, kütüphaneden yararlanmaları,

öğretmen ve yöneticilerle görüĢmeleri ve sınıf ziyaretleri için izin verilmelidir.
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Okulun sahip olduğu olanak ve kaynaklar, velilerin okul için düzenleyecekleri

etkinliklerde kullandırılmalıdır.


Okulda velilerin düzenleyecekleri toplantılar için olanaklar sağlanmalıdır.



ÇalıĢan velilerin katılabilmeleri için akĢam toplantıları düzenlenmelidir.



Velilerin yararlı katkıları ve çalıĢmaları ödüllendirilerek, teĢvik edilmelidir.



Velilere, çocuklarının evdeki eğitimi için neler yapabileceklerine iliĢkin bilgi

verilmelidir.


Toplantı ve etkinlikler son dakikada ertelenmemeli, iptal edilmemelidir.
Oktay ve Unutkan (2003)‟ın belirttiği aile katılımı yöntemleri Ģunlardır.
Aile Katılımı
Yöntemleri

Olumlu İletişim Kurma

Mektuplar ve Panolar

Aile Toplantıları

Ev Ziyaretleri

Ailenin Okulu Ziyareti

Eylemler
 Ailenin kuruma geldiği ilk günden itibaren kendilerinin bu
kurumun önemli bir parçası oldukları mesajını verme,
 Ailenin kendilerini rahat hissetmelerini sağlama,
 Ailelere okulu ve çalıĢmaları tanıtma,
 Ailelerin beklentilerini tespit etme ve ailenin katkılarının
neler olabileceğini belirleme.
 Aile katılımını sağlamak için eve mektuplar gönderilebilir
yada herkes tarafından görülebilecek yerlere asılan panolar
asma,
 Çocukların geliĢim düzeyleri, uygulanacak etkinlikler vb.
bilgileri içeren mektupları panoya asma ya da evlere yollama,
 Ailelerin evde çocuklarıyla yapabilecekleri etkinlikleri
(Ģarkı, Ģiir, gezi vb.) aileye gönderme ya da panoya asma.
 Ailelerle bilgi alıĢ verisi sağlama (çocuğun davranıĢları,
becerileri vb. konularda)
 Problemleri çözümleme yollarını tartıĢma, önerileri
paylaĢma,
 Evde ve okulda yapılacak etkinlikleri belirleme ve nasıl
yapılması gerektiğini tartıĢma.
 Okul personelinin (yonetici-oğretmen) aileleri evde ziyaret
ederek çocuğu doğal ortamında görmelerini,
 Okulda
yapılan
faaliyetler
hakkında
aileleri
bilgilendirilmesini,
 Ailelerin evde çocuğun eğitimi için neler yapabileceği
hakkında bilgilendirilmelerini ve aile ile iletiĢim kurma
olanaklarını sağlar.
 Ailelerin daha önceden okul tarafından belirlenen saatlerde
çocukların gruplarına yapacakları ziyaretleri içerir.
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Aileleri Bilgilendirme

Görev Paylaşımı

 Aile okula gelerek bir etkinliği yürütür.
 Ailenin kendi becerilerini keĢfetme olanağı sağlar.
 Ailenin çocuğun grup içinde neler yapabileceğini görme
fırsatı sağlar
Ailelerin çocukların geliĢimleri, uygulamalar, çocukların
katıldıkları faaliyetleri ve evde yapabilecekleri çalıĢmaları
içeren;
 BroĢürler
 Aylık bültenler,
 Bireysel görüĢmeler düzenlenir.
 Aile düzenli (en az ayda bir) olarak bireysel görüĢmelere
katıldığında çocuğun geliĢimini ya da varsa sorunlarını erken
fark etme imkanı yakalar.
 Okul personeli ile ortak çalıĢmalar düzenlenir.
 Ailelere geliĢim, davranıĢ geliĢtirme, çocuk ruh sağlığı,
çocuk beslenmesi ve hastalıkları vb. konularda seminerler
düzenlenerek onların bu donem çocuklarının özellikleri
hakkında bilgi edinmeleri sağlanır.
 Ailelerin okulda ya da okul dıĢındaki etkinliklere
katılımını sağlar.
 Ailelerin sınıf içindeki etkinliklere katılımlarını çocukların
geliĢimlerini izleyebilmelerini sağlar ve okulda yapılanları
öğretmenle tartıĢabilme olanağı tanır.

2.2. ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
GürĢimĢek (2003), “Okul öncesi Eğitime Aile Katılımı ve Psikososyal Gelişim”
isimli çalıĢmasında ailenin eğitim sürecine katılımları ile ilgili olabileceği düĢünülen
değiĢkenlerin karĢılıklı analiz edilmesini incelemek istemiĢtir. Ayrıca, aile katılımının
çocukların

psikososyal

geliĢimlerine

etkisini

incelemek

istemiĢtir.

AraĢtırmanın

örneklemini 4 farklı okulöncesi eğitim kurumuna devam eden5-6 yaĢ grubundaki 200
öğrenci ve bu öğrencilerin velileri oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmada öğretmenlere “Okulöncesi
çocuklar için DavranıĢ Gözlem Formu” ve aileler için de “Aile Katılım Ölçeği”
uygulanmıĢtır. AraĢtırmada ailelerin evde ve okulda eğitime katılım etkinliklerini az
gerçekleĢtirdikleri ve aile katılım çalıĢmaları ile çocukların

psikososyal geliĢimleri

arasında pozitif yönde bir iliĢkinin olduğu görülmüĢtür. Ayrıca araĢtırma öğretmenlerin
aile katılım sürecinin anlaĢılması ve katılım yaĢantılarının zenginleĢtirilmesi için iyi bir
kaynak olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. YaĢ, eğitim düzeyi ve ailedeki çocuk sayısının aile
katılımının hiçbir boyutu ile anlamlı Ģekilde farklılaĢmadığı görülmüĢtür.
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Kaysılı‟nın (2008), “Akademik Başarının Arttırılmasında Aile Katılımı” isimli
makalesinde aile katılımı ve akademik baĢarı tanımlanmıĢ, aile katılımını engelleyen
etmenler, açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Aile katılımının akademik baĢarıya etkisini gösteren
çalıĢmalara ayrıntılı olarak yer verilmiĢ, bu

çalıĢmaların bulduğu farklı sonuçlar ve

nedenleri tartıĢılmıĢtır. Aile katılımının sağlanması, ekolojik bakıĢ açısı ve sistem
yaklaĢımı bağlamında ele alınarak, okul açısından aile katılımını destekleyici stratejilere
değinilmiĢtir.
Kotaman‟ın (2008) “Türk Ana Babalarının Çocuklarının Eğitim Öğretimlerine
Katılım Düzeyleri” araĢtırmasında okur-yazar Türk ana-babalarının çocuklarının eğitim
öğretimlerine katılım düzeyleri incelenmiĢtir. Ġstanbul‟da oturan 18 yaĢ üstündeki, ilkokul
birinci sınıf ile lise sonuncu sınıf arasında çocukla okula devam eden Türk ana-babalar bu
araĢtırmanın evrenini oluĢturmuĢlardır. AraĢtırma bu evren içinden tesadüfi olarak seçilmiĢ
61 ana-babadan elde edilen bulgularla gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmacı,
araĢtırma kapsamına alınan ana-babalara çalıĢmanın amacını ve yardımlarının neden
gerekli olduğunu açıklamıĢ ve iki bölümden oluĢan “Ana-Babaların Eğitim-Öğretime
Katılımı Tutum Ölçeğini cevaplamalarını istemiĢtir. AraĢtırmacı tarafından ana babaların
çocuklarının eğitim-öğretimlerine katılımlarını ölçmek amacıyla

Likert tipi bir tutum

ölçeği geliĢtirilmiĢtir. Veriler; araĢtırma kapsamına giren ana-babaların bu ölçeğe
verdikleri cevaplardan oluĢmuĢ ve onların sosyo-ekonomik seviyeleri, eğitim düzeyleri,
çocuklarının devam ettikleri okul seviyeleri bağımsız değiĢkenler olarak belirlenmiĢtir.
Ayrıca, ana babaların katılımları ve çocuklarının akademik baĢarıları arasındaki iliĢki de
incelenmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular ana babaların yüksek
sayılabilecek bir katılım düzeyine sahip olduklarını göstermiĢ ve üniversite mezunu anababaların üniversite mezunu olmayan ana-babalara göre çocuklarının eğitim-öğretimlerine
ve istatiksel olarak anlamlı bir düzeyde daha fazla katıldıkları bulunmuĢtur. Ana-babaların
çocuklarının eğitim-öğretimlerine katılımları ve çocuklarının akademik baĢarıları arasında
anlamlı bir iliĢki olduğunu görülmüĢtür.
ġeker‟in (2009) ‟‟İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans ödevlerindeki
başarıları ile Ailelerin Eğitim Çalışmalarına Katılım Düzeyleri Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesi‟‟ yüksek lisans tezinde ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevi
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yapma baĢarıları ile ailelerinin katılım düzeyleri arasındaki iliĢkinin ortaya konması
amaçlanmıĢtır. Bu temel amaç doğrultusunda Ġlköğretim 5. sınıf öğrenci velilerinin
çocuklarının eğitim-öğretim faaliyetlerine katılım düzeyinin; sosyo-ekonomik düzey, yaĢ,
cinsiyet, meslek, çocuğa yakınlık, eğitim durumu açılarından farklılaĢıp farklılaĢmadığı ve
ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevi baĢarı puanları ile velilerinin katılım
düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki bulunup bulanmadığı belirlenmiĢtir. Ayrıca ilköğretim 5.
sınıf öğretmenlerinin ve velilerinin aile katılımı, aile katılım sürecinde yaĢananlar,
performans

görevleri,

performans

görevlerini

yapma

sürecine

iliĢkin

görüĢleri

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma iliĢkisel tarama modelinde betimsel bir çalıĢmadır. AraĢtırmanın
nicel boyutunda Mersin ili Tarsus ilçesinde alt-orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerden 6
okulda çocukları 5. sınıfta okuyan 297 veli ile çalıĢılmıĢ ve bu velilerin katılım düzeyleri
Fantuzzo, Tüghe ve Childs (2000) tarafından geliĢtirilen “Aile Katılım Ölçeği” (Family
Involvement Questionnaire” ile sosyo-ekonomik düzeyleri ise Bacanlı (1997) tarafından
geliĢtirilen “Sosyo-Ekonomik Düzey Belirleme Anketi” ile belirlenmiĢtir. Velilerin “Aile
Katılım Ölçeği” ile belirlenen katılım düzeyleri ile çocuklarının Türkçe, Matematik, Fen ve
Teknoloji ve Sosyal bilgiler derslerinden aldıkları performans notları arasındaki iliĢkiye
bakılmıĢtır. Nitel boyutta ise “Aile Katılım Ölçeği” uygulanan sınıfları okutan
öğretmenlerden gönüllü olan sekizi ve “Aile Katılım Ölçeğinden alınan puanlar temel
alınarak belirlenen 8‟i düĢük, 8‟i yüksek katılım düzeyine sahip gönüllü olan toplam 16
veli ile görüĢme yapılmıĢtır. GörüĢme verilerinin çözümünde içerik analizi yöntemi
kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, velilerin 100‟ünün (%33.7) düĢük katılım düzeyine,
108‟inin (%36.4) orta katılım düzeyine ve 89‟unun (%30) yüksek katılım düzeyine sahip
oldukları; Aile Katılım Ölçeği Puanları ve Ev Temelli Katılım ölçeği puanları ile alınan
Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler derslerinden alınan performans
görevi notları arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunduğu ortaya çıkmıĢtır. “Aile
Katılım Ölçeği” puanları ile sosyo-ekonomik düzey arasında anlamlı bir farklılaĢmanın
bulunduğu ancak, yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, meslek ve yakınlık düzeyi ile anlamlı bir
farklılaĢmanın bulunmadığı görülmüĢtür.
Can‟ın (2009) “İlköğretim Programlarının Uygulanması Sürecine Velilerin
Katılımları ve Okula İlişkin Tutumları” isimli yüksek lisans tezinde; ilköğretim 1-7. sınıf
öğrenci velilerinin programın uygulanması sürecine katılımlarıyla okula iliĢkin tutumları
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belirlenerek, yapılandırmacı programda velilerin katılım düzeylerini artırmak için çeĢitli
önerilerin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında
Ankara‟nın merkez ilçelerindeki ilköğretim okulları arasından kümeleme yöntemiyle
seçilen 1-7. sınıf öğrencilerinin veli ve öğretmenleriyle çalıĢılmıĢtır. Veriler, „kiĢisel bilgi
formu‟, ‘katılımı engelleyen etmenler formu‟, „okula iliĢkin tutum ölçeği‟, „veli katılım
ölçeği‟ ve „öğretmen görüĢlerini içeren veli katılım ölçeği‟ ile toplanmıĢtır. Verilerin
analizinde, ölçeklerden alınan sonuçların faktör bazında ve genele iliĢkin ortalamaları ile
standart sapmaları hesaplanmıĢtır. Farkın anlamlılığı için t-testi ve tek yönlü varyans
analizi; fark çıkan gruplarda farkın kaynağını belirlemek için de Tukey Testi yapılmıĢtır.
Velilerin okula iliĢkin tutumları ile programın uygulanması sürecine katılımları arasındaki
iliĢkiyi anlamak için, korelasyon analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarından
bazılarına göre; velilerin okul ve ev programlarına katılımları, ailede çocuk sayısı arttıkça,
çocuğun sınıf düzeyi yükseldikçe, üst çevreden alt çevreye doğru gidildikçe azalmakta;
velilerin okul programlarına katılımları, kiĢi basına düsen gelir seviyesi arttıkça
artmaktadır. Velilerin okul memnuniyetleri ortaokuldan itibaren öğrenim durumu
yükseldikçe, ailede çocuk sayısı azaldıkça, gelir seviyesi yükseldikçe azalmaktadır.
Velilerin okul aktivitelerine iliĢkin tutumları velilerin öğrenim düzeyleri yükseldikçe ve
çocuk sayısı azaldıkça artmaktadır.
ġaban‟ın (2011)‟nın “İlköğretim Okullarında Velilerin Eğitime Katılım Düzeyleri
ve Tercih Ettikleri Katılım Türleri‟‟ konulu yüksek lisans tezin çocukları ilköğretim
okullarına devam etmekte olan velilerin eğitime katılım düzeyleri ve tercih ettikleri katılım
türlerini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen
araĢtırmanın evrenini Ġstanbul iline bağlı Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerindeki
devlet ve özel ilköğretim okullarında öğrencisi bulunan veliler; örneklemini ise, bu
ilçelerdeki 3 özel ve 3 devlet okulunda öğrencisi bulunan 740 veli oluĢturmaktadır.
AraĢtırmacı tarafından geliĢtirilen veri toplama aracı demografik bilgiler, Veli Katılımı
Ölçeği ve veli katılımını engelleyen faktörler olmak üzere üç bölümden oluĢmuĢtur. Veli
Katılımı Ölçeği hazırlanırken Epstein (2001)‟ın geliĢtirdiği altı tip veli katılımı göz önünde
bulundurulmuĢtur. Veli katılımı; ebeveynlik, iletiĢim kurma, evde öğrenme, gönüllü olma,
karar verme ve toplumla iĢbirliği yapma olarak altı baĢlık altında incelenmiĢtir. Elde edilen
verilerin istatistiksel analizi SPSS paket programı kullanılarak yapılmıĢtır. AraĢtırmada
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veri türlerine göre yüzde ve frekans analizleri, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Bağımsız
Gruplar t Testi uygulanmıĢtır. Bu araĢtırma sonucunda „‟Velilerin çocuklarının eğitimine
katılım düzeyleri yüksektir ve veliler en çok Ebeveynlik, ĠletiĢim Kurma ve Evde Öğrenme
katılım türlerini tercih etmektedir. Bunun yanında, velilerin çocuklarının eğitimine katılım
düzeyleri çocuklarının devam ettiği okulun türüne göre bir farklılık göstermemektedir.
Diğer taraftan; çocuklarının sınıf seviyesi yüksek olan veliler çocuklarının sınıf seviyesi
düĢük olan velilere göre, üniversite mezunu olan veliler ilköğretim okulu mezunu olan
velilere göre, bir çocuğa sahip olan veliler birden fazla çocuğa sahip olan velilere göre,
genç yaĢtaki veliler orta yastaki velilere göre, anneler babalara göre çocuklarının eğitimine
daha fazla katılmaktadır.‟‟ sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
Ġpek‟in (2011)‟in, „‟Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye
Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları (SBS)
Üzerindeki Etkisi‟‟ çalıĢmasında ilköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınavlarında
(SBS) almıĢ oldukları puanlar velilerinin okul tutumu ve eğitime katılım puanlarından
kestirilmesi, ayrıca SBS puanlarının öğrencilerin cinsiyetlerine bağlı olarak farklılaĢıp
farklılaĢmadığının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırma verileri, Çayeli (Rize) ilce
merkezinde yer alan beĢ ilköğretim okulunun yedinci ve sekizinci sınıflarında öğrenim
görmekte olan toplam 441 öğrenci velisinden toplanmıĢtır. Veri toplama aracı olarak Can
(2008) tarafından geliĢtirilmiĢ olan Veli Katılım Ölçeği ve Okula İlişkin Tutum Ölçeği
kullanılmıĢtır. Veri analizi sonucunda, velilerin okul tutumu ve eğitime katılım puanlarının
öğrencilerin SBS puanlarına bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaĢtığı
gözlenmiĢtir. Ayrıca, öğrencilerin SBS puanlarının babanın eğitim durumu ve mesleğine
bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaĢırken, anne eğitim durumu, kardeĢ sayısı ve
öğrencinin eğitimi ile kimin ilgilendiğine bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaĢmadığı
görülmüĢtür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNTEM
Bu bölümde araĢtırmanın modeli, evren ve örneklemi, verilerin toplanması ve
analizi ele alınmıĢtır.
3.1 ARAġTIRMA MODELĠ
Bu

araĢtırma,

öğrencilerinin

ders

baĢarıları

ile

velilerin

eğitim-öğretim

çalıĢmalarına katılımları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi amacı ile iliĢkisel tarama
modelinde betimsel bir çalıĢma modeli ile yürütülmüĢtür.
Velilerin çocuklarının eğitimlerine katılımlarına göre, cinsiyetleri, yakınlık
dereceleri, yaĢları, öğrenim durumları, sosyoekonomik düzeyleri ve meslekleri arasındaki
iliĢkinin farklılaĢıp farklılaĢmadığı ve öğrencilerin performans görevi-yılsonu baĢarı notları
ile ailelerinin katılımları arasındaki iliĢkinin anlamlılığı tarama modelinin konusunu
oluĢturmuĢtur.
3.2. EVREN VE ÖRNEKLEM
AraĢtırmanın evrenini, Denizli Ġli Pamukkale Ġlçesi ilkokullarda 2013-2014 eğitim
öğretim yıllarında öğrenim gören 4235 4. Sınıf öğrencisi ve velisinden oluĢturmaktadır.
Bu araĢtırmada, küme örnekleme yöntemi kullanılarak Pamukkale ilçesindeki 45
ilkokuldan 9 okul tesadüfi olarak seçilmiĢ ve bu okullardaki 374 4. sınıf öğrencisi ve
velileri araĢtırma kapsamına alınmıĢtır.
AraĢtırma yapılan ilkokullara iliĢkin bilgiler Tablo 3.1‟de verilmektedir.

16

Tablo 3.1 AraĢtırma Yapılan Ġlkokulların Eğitim Bölgesine Göre Dağılımı

Ġlkokullar

Eğitim Bölgesi
1. bölge
2. bölge
3. bölge
Toplam

f
140
160
74
374

%
37,4
42,8
19,8
100,0

3.2.1 Örnekleme ĠliĢkin Bilgiler
AraĢtırmaya katılan velilerin öğrenciye yakınlık durumlarına iliĢkin dağılımı Tablo
3.2‟de verilmektedir.
Tablo 3.2 Katılımcıların Yakınlık Durumu Dağılımı
DeğiĢkenler

f

%

Anne

230

61,5

Baba

137

36,6

Yakınlık

Büyükbaba

3

0,8

Durumu

Büyükanne

1

0,3

KardeĢ

3

0,8

Toplam

374

100,00

Tablo 3.2 incelendiğinde araĢtırmanın örneklemin 230‟unun (% 61,5) anne,
137‟sinin (% 36,6) baba ve 1‟nin (% 0,3) olduğu görülmektedir. Tabloya göre öğrencilerin
eğitimi ile ilgili okul –öğretmen iliĢkilerinde annelerin daha fazla rol aldığı söylenebilir.
AraĢtırmaya katılan velilerin yaĢ aralığına iliĢkin dağılımı, Tablo 3.3‟de
verilmektedir.
Tablo 3.3 Katılımcıların YaĢ Dağılımı
DeğiĢkenler

f

%

10-20

1

0,3

20-30

32

8,6

265

70,9

40-50

73

19,5

51 ve Üzeri

3

0,8

YaĢ Aralığı 30-40

17

Toplam

374

100,00

Tablo 3.3 incelendiğinde araĢtırmanın örneklemindeki velilerin 265‟inin (% 70,9)
30-40, ve 1‟nin (% 0,3) 10-20 yaĢ aralığında olduğu görülmektedir. Tabloya göre öğrenci
velilerinin çoğunlukla orta yaĢ grubunda olduğu söylenebilir.
AraĢtırmaya katılan velilerin eğitim düzeyine iliĢkin dağılımı, Tablo 3,4‟de
verilmektedir.
Tablo 3.4 Katılımcıların Eğitim Düzeyi Dağılımı
DeğiĢkenler

f

Okur – Yazar Değil

4

Okur – Yazar
Ġlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Fakülte veya Yüksekokul Mezunu
Lisansüstü / Uzmanlık vb.
Toplam

3
159
53
90
60
5
374

Eğitim
Düzeyi

%
1,1
0,8
42,5
14,2
24,1
16
1,3
100,00

Tablo 3.4 incelendiğinde araĢtırmanın örneklemindeki velilerin 159‟unun (% 42,5)
Ġlkokul Mezunu, ve 3‟ünün (% 0,8) sadece Okur yazar olduğu görülmektedir. Tabloya
göre öğrenci velilerinin çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu, çocuklarının ilkokul
eğitimine katkıda bulunabileceği söylenebilir.
AraĢtırmaya katılan velilerin mesleklerine iliĢkin dağılımı, Tablo 3.5‟de
verilmektedir.
Tablo 3.5 Katılımcıların Meslek Dağılımı

Meslek

f
DeğiĢkenler
ÇalıĢmıyor
14
Emekli
14
Ev Hanımı
124
ĠĢçi
125
Memur
30
Esnaf / Zanaatkâr
34
Teknisyen / Tekniker
3
Serbest Meslek (Avukat, Doktor, Mimar
20
vb.)

%
3,7
3,7
33,2
33,4
8
9,1
0,8
5,3

18

BaĢka

10

2,7

Toplam

374

100,00

Tablo 3.5 incelendiğinde araĢtırmanın örneklemindeki velilerin 125‟inin (% 33,4)
ĠĢçi, 3‟ünün (% 0,8) Teknisyen7Tekniker olduğu görülmektedir. Tabloya göre öğrenci
velilerinin çoğunluğunu iĢçi olarak çalıĢtığı söylenebilir.
AraĢtırmadaki öğrencilerin ÇalıĢma Ortamına iliĢkin dağılımı, Tablo 3.6‟de
verilmektedir.
Tablo 3.6 Öğrencilerin ÇalıĢma Ortamı Dağılımı

Öğrencinin ÇalıĢma
Ortamı

DeğiĢkenler
Kendisine ait odası yok.

f
59

Kendine ait odası var.

167

44,7

KardeĢi ile beraber kullanır.

148

39,6

Toplam

374

100,00

%
15,8

Tablo 3.6 incelendiğinde araĢtırmanın örneklemindeki öğrencilerin 167‟sinin (%
44,7) kendisine ait odasının olduğu, 59‟unun (% 15,8) kendisine ait odasını olmadığı
görülmektedir. Tabloya göre öğrencilerin yarısına yakınının kendine ait odası olduğu
görülmektedir. Bu durumun öğrencilerin ders baĢarısına olumlu yönde etkileyeceği
düĢünülmektedir.
AraĢtırmadaki velilerin aylık ortalama gelirlerine iliĢkin dağılımı, Tablo 3.7‟de
verilmektedir.
Tablo 3.7 Katılımcıların Aylık Ortalama Gelir Dağılımı
DeğiĢkenler

f

800 TL ve Altı

26

7

801-1200 TL

112

29,9

Ortalama

1201 -1600 TL

62

16,6

Aylık Gelir

1601- 2000 TL

47

12,6

2001-3000 TL

52

13,9

3001-TL ve Üzeri

75

20,1

%

19

Toplam

374

100,00

Tablo 3.7 incelendiğinde araĢtırmanın örneklemindeki velilerin, 112‟sinin (% 29,9)
801-1200 TL,

26‟sının (% 7) 800 TL ve Altı aylık ortalama gelire sahip oldukları

görülmektedir. Öğrenci velilerinin genellikle asgari ücret karĢılığında çalıĢtığı söylenebilir.
3.3.VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI
AraĢtırmada veriler Fantuzzo, Tighe ve Childs (2000) tarafından geliĢtirilen “Aile
Katılım Ölçeği” (AKÖ) kullanılmıĢtır. Aile Katılım Ölçeği, GürĢimĢek (2003) tarafından
okul öncesi düzeyde uygulanmıĢ ve Türkçeye uyarlaması yapılmıĢtır. Ölçek Saban ve
ġeker (2009) tarafından tekrar ilköğretim düzeyinde kullanılması amacıyla uyarlanmıĢ ve
ölçeğin geçerlilik-güvenilirliği yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada Saban ve ġeker (2009)
tarafından uyarlanan Aile Katılım Ölçeği kullanılmıĢtır.
Aile Katılım Ölçeği iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, velilere ait kiĢisel
bilgi formu, ikinci bölümde “ Veli Katılım Ölçeği” kullanılmıĢtır. Veli katılım Ölçeği üç
boyuttan oluĢmuĢtur. Bu boyutlar;
 Ev Temeli Katılım, 10 Soru ile,
 Okul –Aile ĠĢbirliği Temelli Katılım 7 Soru ile,
 Okul Temelli Katılım 7 Soru ile, ölçülmüĢtür.
Ayrıca, araĢtırmada öğrenci baĢarısı olarak Denizli Pamukkale ilçesinde bulunan
ilkokullarının 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 4. Sınıf öğrencilerinin not ortalamaları
kullanılmıĢtır. Not ortalamaları, ölçeklerin uygulanması sırasında okul yönetimlerinden
alınmıĢtır.
Verilerin toplanması aĢamasında öncelikle ölçeklerin uygulanacağı okullar
belirlenmiĢ, ölçeğin kullanılması için izin alınmıĢ ve ölçek uygulanmıĢtır.

3.4. VERĠLERĠN ANALĠZĠ
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Ölçekten elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıĢ ve analizleri yapılmıĢtır.
Analiz sonuçlarına göre velilerin betimsel istatistiklerine göre katılım düzeyi belirlenmiĢ,
öğrencilerin ders notlarının ortalamasıyla veli katılımı arasındaki iliĢki ortaya çıkarılmıĢtır.
Analiz yapılırken veriler normal dağılım gösterdiği için, parametrik testler kullanılmıĢtır.
Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında Pearson Korelasyon Katsayısı, Tek
Yönlü Varyans Analizi‟ne (ANOVA) yer verilmiĢtir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BULGULAR VE YORUM
AraĢtırmanın bu bölümünde ölçekler yoluyla elde edilen verilerin analizinden elde
edilen bulgular ve yorumlara yer verilmiĢtir.
4.1. BĠRĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR
AraĢtırmanın birinci alt problemi;

“Veli görüĢlerine göre veliler, öğrencinin

eğitimine hangi düzeyde katkı sağlamıĢtır?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu alt probleme iliĢkin
bulgular ve Ev Temeli Katılım, Okul –Aile ĠĢbirliği Temelli Katılım ve Okul Temelli
Katılım boyutlarına iliĢkin ortalamalara Tablo 4.1. , 4.2. ve 4.3.‟de ayrı ayrı yer verilmiĢtir.
Tablo 4.1. Katılımcıların Ev Temelli Katılım Boyutuna ĠliĢkin GörüĢleri
Ev Temelli Katılım Boyutuna ĠliĢkin
Maddeler
N
Çocuğum ile sayı becerilerini geliĢtiren
çalıĢmalar yapabilmek için zaman ayırırım.
374

Katılım
Düzeyi

Ort.

Ss

3,41

1,07

Sık Sık

3,56

1,12

Sık Sık

Çocuğuma yeni Ģeyler öğrenmeyi çok sevdiğimi
anlatıyorum.
374

3,88

1,12

Sık Sık

Eve çocuğum
getiriyorum.

3,47

1,26

Sık Sık

3,47

1,15

Sık Sık

374

3,59

1,12

Sık Sık

Çocuğumun okul eĢyalarını ve kitaplarını
koymak için bir yeri olmasını sağlarım.
374

4,58

,86

Her Zaman

Çocuğum ile okuma –yazma becerilerini
geliĢtiren çalıĢmalar yapabilmek için zaman
374
ayırırım.

için

öğretici

materyalleri
374

Çocuğumla yaratıcı etkinlikler yapmak için
zaman ayırırım.(Yeni bir Ģey üretme, farklı
374
çözüm yolları üretme vb.)
Kendi okul anılarımı çocuğuma anlatırım.
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Evde çocuğumun uyması gereken açık kurallar
koyarım.
374

4,33

,97

Her Zaman

Çocuğumun okulda yaptığı çalıĢmaları kontrol
ederim.
374

4,05

1,00

Sık Sık

Çocuğumun yatma ve kalkma saatlerinin
düzenli olmasına dikkat ederim.
374

4,36

,967

Her Zaman

Ev Temelli Katılım

3,86

,64

Sık Sık

374

Tablo 4.1. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin görüĢlerine göre,
Ev Temelli Katılım boyutu veri aracındaki 10 soru ile ölçülmüĢtür.
Velilerin (X=4,58 ) ortalama ile “Çocuğumun okul eĢyalarını ve kitaplarını koymak
için bir yeri olmasını sağlarım.” önermesine “Her Zaman” ifadesi ile katılım gösterdikleri,
(X=3,41) ortalama ile “Çocuğum ile sayı becerilerini geliĢtiren çalıĢmalar yapabilmek için
zaman ayırırım.” önermesine “Sık Sık” ifadesi ile katılım gösterdikleri belirlenmiĢtir. Ev
Temelli Katılım boyutunun toplamında ise velilerin (X=3,86) ortalama ile “Sık Sık” ifadesi
ile görüĢ belirttikleri görülmektedir.
Bu bulguya göre; velilerin, çocuklarının eĢyalarının düzeni ve tertibi ile fazla
ilgilendiği buna karĢın sayı becerilerinin geliĢtirilmesi, matematik dersi ile ilgili çalıĢmalar
yapılmasında aynı beceriyi daha az oranda gösterdikleri söylenebilir.
Tablo 4.2. Katılımcıların Okul –Aile ĠĢbirliği Temelli Katılım Boyutuna ĠliĢkin
GörüĢleri
Ort.

Ss

Katılım
Düzeyi

3,34

1,15

Bazen

Evde çocuğumla üzerinde çalıĢmak (pratik yapmak) için
öğretmenden okulda yaptırdığı çalıĢmalar hakkında bilgi 374
yaparım.

3,15

1,20

Bazen

Öğretmene çocuğumun baĢarılarından bahsederim.

374

2,82

1,22

Bazen

Çocuğumun gününü nasıl geçirdiği konusunda öğretmeni
ile konuĢurum.
374

2,54

1,10

Nadiren

Okul –Aile ĠĢbirliği Temelli Katılım Boyutuna ĠliĢkin Maddeler

N

Çocuğumun öğretmeni ile sınıf kuralları hakkında
konuĢurum.
374
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Bilgi almak ya da bazı problemleri konuĢmak için okul
yönetimi ile görüĢürüm.
374

2,53

1,17

Nadiren

Öğretmen ile çocuğumla ilgili bir konuda telefonla
görüĢürüm.
374

3,27

1,29

Bazen

Çocuğumun öğretmeni ile kiĢisel ya da ailevi sorunları
konuĢurum.
374

2,64

1,36

Bazen

Okul –Aile ĠĢbirliği Temelli Katılım

2,90

,87

Bazen

374

Tablo 4.2. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin görüĢlerine göre,
Okul –Aile ĠĢbirliği Temelli Katılım boyutu veri aracındaki 7 soru ile ölçülmüĢtür.
Velilerin (X=3,34 ) ortalama ile “Çocuğumun öğretmeni ile sınıf kuralları hakkında
konuĢurum.” Önermesine “Bazen” ifadesi ile katılım gösterdikleri, (X=2,53) ortalama ile
“Bilgi almak ya da bazı problemleri konuĢmak için okul yönetimi ile görüĢürüm”
Önermesine “Nadiren” ifadesi ile katılım gösterdikleri belirlenmiĢtir. Okul –Aile ĠĢbirliği
Temelli Katılım boyutunun toplamında ise velilerin (X=2,90) ortalama ile “Bazen” ifadesi
ile görüĢ belirttikleri görülmektedir.
Bu bulguya göre; velilerin sınıf kurallarına önem verdiği, okul yönetimi ile
problemleri çözmek, bilgi almak için görüĢmesi öğrencinin eğitimi ile ilgili olarak endiĢesi
olmadığı söylenebilir.
Tablo 4.3. Katılımcıların Okul Temelli Katılım Boyutuna ĠliĢkin GörüĢleri
Katılım

Okul Temelli Katılım Boyutuna ĠliĢkin Maddeler

N

Ort.

Ss

Öğretmene sınıf
yardımcı olurum.

374

2,46

1,37

Nadiren

374

2,33

1,37

Nadiren

Diğer çocukların velileri okul ile ilgili konular ve okul
374
toplantıları hakkında konuĢurum.

3,10

1,39

Bazen

2,50

1,34

Nadiren

etkinliklerinin

Düzeyi

düzenlenmesinde

Çocuğum ile okul gezilerine katılırım.

Çocuğumla için okul gezilerinin düzenlenmesine 374
yardımcı olurum.
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Çocuğumun sınıf arkadaĢlarının anne- babaları ile
374
okul dıĢında da görüĢüyorum.

3,03

1,32

Bazen

Okulda maddi destek
etkinliklere katılırım.

374

2,95

1,34

Bazen

Çocuğumun sınıfındaki diğer velilerin birbirlerini 374
desteklediklerini hissediyorum.

3,03

1,36

Bazen

Okul Temelli Katılım

2,77

,95

Bazen

sağlayıcı

(kermes

vb.)

374

Tablo 4.3. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin görüĢlerine göre,
Okul Temelli Katılım boyutu veri aracındaki 7 soru ile ölçülmüĢtür.Velilerin (X=3,10 )
ortalama ile “Diğer çocukların velileri okul ile ilgili konular ve okul toplantıları hakkında
konuĢurum.” Önermesine “Bazen” ifadesi ile katılım gösterdikleri, (X=2,33) ortalama ile
“Çocuğum ile okul gezilerine katılırım.” Önermesine “Nadiren” ifadesi ile katılım
gösterdikleri belirlenmiĢtir. Okul Temelli Katılım boyutunun toplamında ise velilerin
(X=2,77) ortalama ile “Bazen” ifadesi ile görüĢ belirttikleri görülmektedir.
Bu bulguya göre; velilerin, öğretmen- veli iliĢkisinin geliĢmesinde önemli olan
okul gezilerine gereken katılımı göstermediği söylenebilir.
Tablo 4.4. Katılımcıların Aile Katılımına Ait Bulguları
Aile Katılımına Ait ĠliĢkin Boyutlar

N

Ort.

Ss

Ev Temelli Katılım Boyutu
Okul – Aile ĠĢbirliği Temelli Katılım Boyutu
Okul Temelli Katılım Boyutu
Aile Katılım Algısı

374
374
374
374

3,87
2,90
2,77
3,27

,64
,87
,95
,65

Katılım
Düzeyi
Sık Sık
Bazen
Bazen
Bazen

AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin görüĢlerine göre, eğitime katılımları
boyutlarının, “Ev Temelli Katılım” boyutuna (X=3,87) ortama ile “Sık Sık” ifadesi ile,
“Okul – Aile ĠĢbirliği Temelli Katılım” boyutuna (X=2,90) ortama ile “Bazen” ifadesi ile,
“Okul Temelli Katılım” boyutuna (X=2,77) ortama ile “Bazen” ifadesi ile katılım
gösterdikleri görülmüĢtür. Aile Katılımım genel değerlendirmesine bakıldığında; (X=3,27)
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ortalama ile “Bazen” ifadesi ile katılım görülmüĢtür. Bu bulguya göre; ailelerin ev temelli
katılımının diğerlerine göre daha fazla olduğu görülmektedir.
4.2. ĠKĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR
AraĢtırmanın ikinci alt problemi; “Velilerin, öğrencilerin eğitimine katılım
düzeyleri; öğrencinin eğitim gördüğü eğitim bölgesine, velilerin, yakınlık durumuna,
yaĢlarına, eğitim durumlarına, mesleklerine, öğrencinin çalıĢma ortamına, ailenin ortalama
aylık gelirine,

göre anlamlı bir farklılık gösteriyor mu?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu

bölümde ikinci alt probleme iliĢkin bulgu ve yorumlara yer verilmiĢtir.
4.2.1. Katılımcıların Aile Katılımına Ait Algılarının, Eğitim Bölgesine Göre
Ġncelenmesi
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılımına iliĢkin algılarının, eğitim
bölgesi değiĢkenine göre karĢılaĢtırıldığı tek yönlü varyans analizine iliĢkin bulgular Tablo
4.2.‟de verilmiĢtir:
Tablo 4.2.1. Katılımcıların Aile Katılımına ĠliĢkin Algılarının, Okulun Bulunduğu
Eğitim Bölgesine Göre KarĢılaĢtırılması

DeğiĢken

N

1. Eğitim
Bölgesi 140
Aile
Katılım 2. Eğitim
160
Algısı
Bölgesi
3. Eğitim
74
Bölgesi
Toplam
374
* p< .05
AraĢtırmaya katılan

X

Aile
Kareler
Katılım
Sd
Toplamı
Algısı

Kareler
F
Ortalaması

3,52

Gruplar
14,83
Arası

7,41

2

p

18,99 ,000
3,21
3,11
3,27

Gruplar
144,85
Ġçi
159,68

öğrenci velilerinin

371 ,39
373

aile katılım algısı ile eğitim bölgesi

arasında istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan
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tek yönlü varyans analizi sonucunda, 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark belirlenmiĢtir
(F=18,99; p< .05).
1. Eğitim Bölgesi okullarında öğrenim gören öğrencilerin velilerinin aile katılım
algısının daha yüksek olduğu görülmektedir. 1. Eğitim Bölgesi okullarında öğrenim gören
öğrencilerin velilerinin meslekleri, öğrenim düzeyleri ve sosyo ekonomik durumunun daha
iyi olmasından kaynaklandığı düĢünülebilir.
4.2.2. Katılımcıların Aile Katılımına Ait Algılarının, Velilerin Yakınlık Durumuna
Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılımına iliĢkin algılarının, velilerin
yakınlık durumuna göre karĢılaĢtırıldığı tek yönlü varyans analizine iliĢkin bulgular Tablo
4.2.2.‟de verilmiĢtir.
Tablo 4.2.2. Katılımcıların Aile Katılımına ĠliĢkin Algılarının, Yakınlık
Durumuna Göre Ġncelenmesi

Aile
Katılım
Algısı

Aile
Katılım
Algısı

DeğiĢken

N

Annesi

230 3,31 Gruplar
137 3,18 Arası

Babası

X

Büyükbabası 3

3,08

Büyükannesi 1

4,00

KardeĢi

2,79

Toplam

3

374 3,26

Gruplar
Ġçi

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

2,86

4

,71

156,83

369 ,43

159,68

373

F

p

1,68

,154

* p>.05
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılım algısı ile yakınlık durumu
arasında istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan
tek yönlü varyans analizi sonucunda, 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark belirlenmemiĢtir
(F=1,68; p> .05).
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AraĢtırmada

en

yüksek

aile

katılım

algısının

yakınlık

durumuna

göre

incelendiğinde, velisi büyükanne olanların daha yüksek aile katılımı gösterdiği
görülmektedir.
4.2.3. Katılımcıların Aile Katılımına Ait Algılarının, YaĢlarına Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılımına iliĢkin algılarının, velilerin
yaĢlarına göre karĢılaĢtırıldığı tek yönlü varyans analizine iliĢkin bulgular Tablo 4.2.3.‟de
verilmiĢti
Tablo 4.2.3. Katılımcıların Aile Katılımına ĠliĢkin Algılarının, YaĢlarına Göre
Ġncelenmesi
DeğiĢken

X

1
32

4,38 Gruplar
Arası
3,13

30-40 YaĢ

265

3,22

40-50 YaĢ

73

3,47

10-20 YaĢ
20-30 YaĢ

Aile
Katılım
Algısı

51 YaĢ ve Üzeri 3
Toplam

*

Aile
Katılım
Algısı

N

374

Kareler
Toplamı
5,36

Sd

4

Kareler
Ortalaması

F

p

1,34
3,20

Gruplar
Ġçi

154,32

369

,013

,42

3,38
3,27

159,68

373

p< .05
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin

aile katılım algısı ile yaĢ

arasında

istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan tek
yönlü varyans analizi sonucunda, 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark belirlenmiĢtir (F=3,20;
p<.05). Velilerin aile katılımı, velilerin yaĢına göre değiĢmektedir.
AraĢtırmada en yüksek aile katılım algısının velilerin yaĢına göre incelendiğinde,
10-20 yaĢın daha yüksek aile katılımı gösterdiği görülmektedir.
4.2.4. Katılımcıların Aile Katılımına Ait Algılarının, Eğitim Düzeylerine Göre
Ġncelenmesi
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AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılımına iliĢkin algılarının, velilerin
eğitim düzeyine göre karĢılaĢtırıldığı tek yönlü varyans analizine iliĢkin bulgular Tablo
4.2.4.‟de verilmiĢtir.
Tablo 4.2.4. Katılımcıların Aile Katılımına ĠliĢkin Algılarının, Eğitim Düzeyine Göre
Ġncelenmesi
DeğiĢken

N

Okur – Yazar
4
Değil
Okur- Yazar 3
Ġlkokul
Mezunu
Aile
Katılım Ortaokul
Mezunu
Algısı
Lise Mezunu

Aile Katılım Kareler
Algısı
Toplamı

2,57
Gruplar

3,33 Arası

15,43

Sd

6

Kareler
Ortalaması

F

p

5,44

,000

2,57

159 3,12
53

3,31

90

3,24

Fakülte veya
Yüksekokul
60
Mezunu
Lisansüstü
/
5
Uzmanlık vb.
Toplam

X

374

Gruplar Ġçi

144,25

367 ,39

159,68

373

3,66

3,64
3,27

* p< .05
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılım algısı ile eğitim düzeyi arasında
istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan tek
yönlü varyans ve tukey analizi sonucunda 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark belirlenmiĢtir
(F=,544; p< .05). Aile katılımı, velilerin eğitim düzeylerine göre değiĢmektedir.
AraĢtırmada en yüksek aile katılım algısının velilerin eğitim seviyesine göre
incelendiğinde, Fakülte veya Yüksekokul Mezunu velilerin en yüksek aile katılımı
gösterdiği görülmektedir. Velilerin eğitim seviyesinin yüksek olması, aile katılım algısını
arttırmaktadır.
4.2.5. Katılımcıların Aile Katılımına Ait Algılarının, Mesleklerine Göre
Ġncelenmesi
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AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılımına iliĢkin algılarının, velilerin
mesleklerine göre karĢılaĢtırıldığı tek yönlü varyans analizine iliĢkin bulgular Tablo
4.2.5.‟de verilmiĢtir.
Tablo 4.2.5. Katılımcıların Aile Katılımına ĠliĢkin Algılarının, Mesleklerine Göre
Ġncelenmesi

DeğiĢken

Aile

Aile Katılım Kareler
Algısı
Toplamı

N

X

ÇalıĢmıyor

14

3,28

Emekli

14

3,28

Ev Hanımı

124

3,34 Gruplar

ĠĢçi

125

2,99 Arası

Memur

30

3,70

34

3,38

3

3,51

Katılım

Esnaf

Algısı

Zanaatkâr
Teknisyen

/
/

Tekniker

Gruplar Ġçi

Serbest Meslek
(Avukat,
Doktor, Mimar

20

3,44

10

3,59

374

3,27

18,09

Sd

8

Kareler
Ortalaması

F

p

5,38

,000

2,26

141,59

365 ,39

159,68

373

vb.)
BaĢka…
Toplam

* p< .05
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin

aile katılım algısı ile meslek arasında

istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan tek
yönlü varyans ve tukey analizi sonucunda 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark belirlenmiĢtir
(F=5,83; p< .05). Aile katılımı, velilerin mesleklerine göre değiĢmektedir.
AraĢtırmada en yüksek aile katılım algısının velilerin mesleklerine göre
incelendiğinde, mesleği memur olan velilerin en yüksek aile katılımı gösterdiği
görülmektedir. Memurların aile katılımının algısının yüksek olması; memur olan veliler
devlet dairesinde çalıĢtıkları için devlet kurumu olan okullarla ve kendileri gibi memur
öğretmenlerle daha iyi iletiĢim kurabilmelerinden kaynaklandığı söylenebilir.
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4.2.6. Katılımcıların Aile Katılımına Ait Algılarının, Öğrenci ÇalıĢma Ortamına Göre
Ġncelenmesi
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılımına iliĢkin algılarının, öğrenci
çalıĢma ortamına göre karĢılaĢtırıldığı tek yönlü varyans analizine iliĢkin bulgular Tablo
4.2.6.‟de verilmiĢtir.
Tablo 4.2.6. Katılımcıların Aile Katılımına ĠliĢkin Algılarının, Öğrenci ÇalıĢma
Ortamına Göre Ġncelenmesi
X

Aile
Katılım
Algısı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
F
Ortalaması

59

2,94

Gruplar
Arası

11,46

2

5,73

167

3,44

DeğiĢken N

p

Kendine
Ait

Odası

Yok

Aile
Katılım
Algısı

Kendine
Ait

Odası

Gruplar
Ġçi

Var
KardeĢi Ġle
Beraber

14,34 ,000

148

3,20

374

3,27

148,22

371 ,40

159,68

373

Kullanır

Toplam

.

* p< .05
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılım algısı ile öğrenci çalıĢma ortamı

arasında istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan
tek yönlü varyans ve tukey analizi sonucunda 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark
belirlenmiĢtir (F=14,34; p< .05).
Öğrencilerin çalıĢma ortamına göre aile katılım algısının incelendiğinde, kendine
ait odası olan öğrencilerin velilerinin en yüksek aile katılımı gösterdiği görülmektedir.
Velilerin öğrencilerine kendine ait odasını oluĢturmaları, çocuklarına daha iyi çalıĢma
ortamı oluĢturmak için çaba gösterdikleri ve çocuklarının eğitimine daha fazla katılım
gösterdikleri düĢünülebilir.
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4.2.7. Katılımcıların Aile Katılımına Ait Algılarının, Velilerin Aylık Ortalama
Gelirlerine Göre Ġncelenmesi
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılımına iliĢkin algılarının, velilerin
aylık ortalama gelirine göre karĢılaĢtırıldığı tek yönlü varyans analizine iliĢkin bulgular
Tablo 4.2.7.‟de verilmiĢtir.
Tablo 4.2.7. Katılımcıların Aile Katılımına ĠliĢkin Algılarının, Velilerin Aylık
Ortalama Gelirine Göre Ġncelenmesi

DeğiĢken

Aile
Katılım
Algısı

N

X

800TL ve Altı

26

3,06

801 TL- 1200 TL Arası

112

3,09

1201TL– 1600 TL Arası

62

3,14

1601 TL -2000 TL Arası

47

3,17

2001TL -3000 TL Arası

52

3,44

3001TLve Üzeri

75

3,63

374

3,27

Toplam

Aile
Katılım
Algısı
Gruplar
Arası

Kareler
Toplamı

17,33

Sd

5

Kareler
Ortalaması

F

p

3,47
8,96 ,000

Gruplar
Ġçi

142,35

368

159,68

373

,387

* p< .05
AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılım algısı ile velilerin aylık ortalama
gelirleri arasında istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla
yapılan tek yönlü varyans ve tukey analizi sonucunda 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark
belirlenmiĢtir (F=,96; p< .05).
AraĢtırmada en yüksek aile katılım algısının velilerin aylık gelirine göre
incelendiğinde, aylık geliri 3001 TL ve üzeri olan velilerinin en yüksek aile katılımı
gösterdiği görülmektedir. Velilerin aylık gelirinin yüksek olması velilerin aile katılımını
arttırmaktadır. AraĢtırmada velilerin aylık geliri arttıkça, aile katılım algısının da arttığı
görülmektedir.
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4.3. ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUMLAR
AraĢtırmanın üçüncü alt problemi; “Öğrencilerin ders baĢarısı ile aile katılımı
arasında bir iliĢki var mıdır?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu alt probleme iliĢkin bulgular
Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirilerek Tablo 4.1.3.‟de yer verilmiĢtir.
Tablo 4.3.1. Not Ortalaması ve Aile Katılımı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi

DeğiĢkenler

Not Ortalaması

Aile Katılımı

1,0
.
374
,24**
,000
374

,24**
,000
374
1,0

Korelasyon Katsayısı
Not Ortalaması P
N
Korelasyon Katsayısı
P
Aile Katılımı
N
* p< .05
** p<.01

374

AraĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin aile katılım algısı ile öğrencilerin not
ortalamalarına bağlı ders baĢarıları arasında iliĢkiyi tespit etmek amacıyla yapılan Pearson
analizi yapılmıĢtır. Analiz sonucunda öğrencilerin not ortalaması ile Aile Katılımı
arasındaki korelasyon değeri 0,24 olarak bulunmuĢtur. Öğrencilerin not ortalaması ile Aile
Katılımı arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. Aile katılımı arttıkça,
öğrencilerin ders baĢarası da artmaktadır.
Aile katılımı arttıkça, öğrencilerin ders baĢarısının artacaktır. Bu verilerden elde
edilen sonuçlar ıĢığında, ana-baba eğitiminin ve ana babaların çocuklarının eğitim ve
öğretimlerine katılmalarının çocuklarının akademik baĢarıları için önemli olduğunun
ortaya çıktığı ileri sürülebilir. Bu nedenle, öğrencilerin akademik baĢarılarının arttırılması
için öğretmenlerin okul yöneticilerinin, rehber öğretmen ve psikolojik danıĢmanların anababaları çocuklarının eğitimlerine katma konusunda çaba harcamalarının gerektiğini
söylenebilir. Okul ve ev arasındaki bağın güçlenmesi öğrencilerin hem akademik
baĢarılarının

yükseltilmesinde

hem

de

davranıĢsal

desteklenmesinde olumlu etkiler sağlayacaktır.

ve

duygusal

geliĢimlerinin
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BEġĠNCĠ BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERĠLER
5.1 SONUÇLAR
Velilerin aile katılım algısı, velilerin cinsiyetlerine, yakınlık derecelerine, ve
yaĢlarına göre istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde farklılaĢmadığı görülmüĢtür.
Velilerin aile katılım algısı ile sosyo-ekonomik düzeylerine göre göre istatistiksel
olarak anlamlı Ģekilde farklılaĢtığı ve bu farklılaĢmanın üst sosyoekonomik düzeydeki
velilerin lehine olduğu görülmüĢtür. Velilerin Aile Katılım Algısı aylık gelirleri
yükseldikçe; aile katılım algıları da yükselmiĢtir.
Öğrenci velilerinin aile katılım algısı ile eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark belirlenmiĢtir. Belirlenen farkın öğrenci velisi olarak “Eğitim Durumu”
“Fakülte/ Yüksekokul Mezunu ” olan öğrenci velilerinin aile katılım algısı ortalamasının
en yüksek; velisi “Eğitim Durumu” Okur – Yazar Değil olan öğrenci velilerinin aile
katılımı en düĢüktür. Aile katılımı en düĢük çalıĢmayan ve emekli olan velilerden iken; en
yüksek aile katılımı mesleği memur olan velilerdedir. Velilerin eğitim düzeyi arttıkça Veli
Katılımı artmıĢtır.
Öğrenci velilerinin

aile katılım algısı ile öğrenci çalıĢma ortamı arasında

istatistiksel anlamlı bir fark belirlenmiĢtir. Öğrencilerin kendilerine ait odasının olması
öğrenci baĢarısını arttırmıĢtır. Aile katılımı yüksek olan ailelerin çocuklarına gerekli ortamı
sağladıkları görülmüĢtür.
Öğrenci velilerinin aile katılım algısı ile öğrencilerin not ortalamalarına bağlı ders
baĢarıları arasında anlamlı pozitif yönlü bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. Velilerin Aile
Katılımı arttıkça, öğrencilerin ders baĢarısının da arttığı görülmüĢtür.
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5.2. ÖNERĠLER:
Yapılan bu araĢtırmaya iliĢkin öneriler 2 yönlü olarak aĢağıda verilmiĢtir:
5.2.1. Anne-Baba ve Eğitimcilere Öneriler:
Öğrencilerin ders baĢarısının arttırılması

için veli katılımının arttırılması

gerekmektedir. Veli katılımının arttırılması için okul-aile iĢbirliğinin geliĢtirilmesi yararlı
olacaktır.
Velinin eğitime katılımının sağlanması için; eğitim-öğretim ortamlarının en etkili
Ģekilde hazırlanması, anne-babalarla evde ve okulda yapılabilecek etkinlikler planlanması,
ev ziyaretleri düzenlenmesi, okul yönetiminden destek alınması ailelere ve eğitimcilere
fayda sağlayacaktır.
Velilerin okul çalıĢmalarında daha etkin olabilmesi için halk eğitim merkezleri,
sivil toplum kuruluĢları gibi kurumlardan yardım alınması ve fırsatlar yaratılması yararlı
olacaktır.
Velilerin, aile katılım çalıĢmalarına katılma düzeylerinin ailenin, öğretmenin ve
çocukların istek ve görüĢleri alınarak okulların ve çevrenin imkanları doğrultusunda
arttırılması bu iliĢkinin daha da kuvvetlenmesine katkı sağlayacaktır.
5.2.2. AraĢtırmacılara Öneriler:
Bu araĢtırma sadece MEB bünyesindeki okullarda yapılmıĢtır. Özel okullar, kreĢler
ve devlet okullarında araĢtırma yapılarak, sonuçlar karĢılaĢtırılabilir.
AraĢtırmada sadece Veli Katılım ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma çok boyutlu
olarak öğretmen ve veli görüĢme formalarıyla zenginleĢtirilebilir.
Bu araĢtırma, BüyükĢehir ili merkez ilçesindeki 4. Sınıf öğrencileriyle sınırlı
kalmıĢtır. Bu çalıĢmanın köy okulları da dahil edilerek il merkezi dıĢındaki okullarda
yapılması daha farklı sonuç verebilir.Bu araĢtırma ilkokulda yapıldığından sadece 4.
Sınıfları kapsamıĢtır. Çünkü ilkokulda değerlendirme 4. Sınıfta baĢlamaktadır. Bu
araĢtırmanın ortaokul ve orta öğretimde de
çıkarabilir.

yapılması daha farklı sonuçlar ortaya
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