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OKULLARDA DEVAMSIZLIK 

       Öğrencilerin öğrenimleri sü-

resince başarılı olmalarını sağla-

yan, akademik başarılarını olumlu 

şekilde etkileyen etmenlerden 

birisi, öğrencilerin sahip oldukları 

etkin ve verimli ders çalışma alışkanlıklarıdır (Vergili ve Atıl-

gan, 1998, s.149). Öğrencilerin düzenli bir ders çalışma 

alışkanlıkları yoksa, sınavlarına çalışmak ya da ödev yapmak 

gibi nedenlerle devamsızlık yapabilmektedirler. 

        

       Öğrencilerin; okul dışında çalışmak zorunda olması, psiko-

lojik rahatsızlıkları, yeterince güdülenmediği için okulu sevme-

mesi ve gelecek kaygısı gibi pek çok bireysel neden devamsızlık 

 Öğrencilerin devamsızlık yapmasında, yukarıda 

açıklanan nedenlerin dışında da çeşitli etmenler 

etkili olabilir. Öğrenci devamsızlıklarının nedenlerinin her du-

rum ve koşul için genel geçerliliği olan katı sınırlamalarla be-

lirlenmesi, yaşamın gerçekliği ile de örtüşmez.  

Çevreden Kaynaklanan Nedenler 

       Öğrencinin çevresinde yer alan çeşitli arkadaş grupları, 

öğrenci davranışı üzerinde etkilidir. Öğrenciler, grup dinami-

ğinin etkisi ile bir grup içerisine girebilmek ya da grup içeri-

sinde kalabilmek için de devamsızlık yapabilirler (Kağıtçıbaşı, 

1998; Arkonaç, 2001; Güney, 2000). Bunun yanında, öğ-

rencinin evinin okula uzak olması gibi fiziki nedenler de de-

vamsızlık nedeni olabilir. 
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Yöneticilerden Kaynaklanan Nedenler 

        Okul yöneticilerinin öğrenci üzerinde doğrudan etkisi 

olmasa bile, dolaylı olarak etkisi bulunmaktadır (Balcı,2002, 

s.128). 

 

 

 

        Okulda örgüt iklimini oluşturan disiplin politikaları, sos-

yal ve sportif etkinlikleri örgütleme, giriş-çıkış ve teneffüs 

saatlerinin belirlenmesi gibi pek çok yönetim etkinlikleri öğ-

renci devamsızlıklarını etkileyen etmenleri oluşturabilir. 

 

 

        

 

         Okul yönetiminin demokratik bir hoşgörü düzeyi tut-

turması, öğrenciyi sıkı koşullarla sınırlandırmak yerine, es-

nek bir düzen kurması, bu düzenin belirlenmesinde öğrenci 

görüşlerini alması, onların istek ve beklentilerini okul amaç-

larına zarar vermeden gerçekleştirmelerine yardım etmesi, 

okul yönetimi kökenli devamsızlık nedenlerini azaltabilecek 

etkinlikler arasında sayılabilir (Başar, 2001, s.127). 

       Öğretmenlerin sınıf içinde olumlu tutum ve davranışları 

öğrencilerin okula bağlılığı üzerinde olumlu etki yaparken; öğ-

retmenin sınıf içindeki otoriter tavrı, öğrencilerle olan iletişi-

minin yetersizliği, öğrenciden yetenekleri üzerinde performans 

beklemesi gibi etmenler, devamsızlık gibi istenmeyen davranış-

lara neden olabilmektedir (Ataman, 2001, s.171). 

      Öğrencinin aile 

ortamı, onun davra-

nışlarının temel kay-

nağıdır. Anne baba-

nın çocuk yetiştirme 

tarzları, eğitim dü-

zeyleri, boşanma gibi 

pek çok etken öğ-

renci davranışlarını 

etkilemektedir 

(Senemoğlu, 2001, 

s.19-22; Cüceloğlu,  

2003, s.361-362; Sarıtaş, 2001, s.61). Ailenin çocuğun 

davranışlarını aşırı derecede kontrol etmeye çalışması ya da 

aşırı ilgisiz davranması öğrencilerin devamsızlık yapmalarına 

neden olabilmektedir. 

Ögretmenlerden Kaynaklanan Nedenler - 
Aileden Kaynaklanan Nedenler 


