
 Rehberlik Postası 
 

 
 Okul Başarısızlığı ve Çözüm Yolları 

 
Sevgili Anne ve Babalar, 
 
Çocuk, anaokuluna başlamasıyla birlikte aile ortamından sonra yeni bir sosyal yaşantıya da adım 

atmış olur. Okul öncesi dönemde çocukların öncelikli olarak eğitim-öğretim ortamına hazırlanmaları, 
sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ve öz bakım becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır. 
İlkokul dönemi ise okuma-yazma öğretiminin başladığı ve çocuğun sahip olduğu bilgilerin üzerine yeni 
bilgiler edindiği bir dönemdir. Bu dönemde çocuk, yeni akademik ve sosyal ortamlarla karşılaşır. 
Böylece çocuk için değerlendirme ortamı da oluşur. Bu ayki bültenimizde, çocukların okul 
başarısızlığının nedenleri ve öğrencilerin ders çalışma alışkanlığı kazanmasında anne-babaya düşen 
görevlere değineceğiz.  

 
Bültenimizin siz velilerimize yol gösterici olması dileğiyle... 

 
 Eyüboğlu Eğitim Kurumları 
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 
Okul Başarısızlığı Nedir? 
Okul başarısı öğrencinin; bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada 

göstermiş olduğu ilerlemedir. Başarısızlık kavramı ise daha çok çocuğun ya da gencin uzun süreli (bir 
eğitim-öğretim döneminden daha uzun süre), hemen her dersten, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin 
altında başarı göstermesi ve bu başarısızlığı bir türlü telafi edememesi durumu olarak kabul 
edilmektedir.  

 
Araştırmalar sonucunda ders başarısızlığının en büyük nedeninin, çocukların kendilerini belli bir 

sorumluluk içerisinde hissedip, okul sonrası gerekli ders çalışma saatlerini düzenlememeleri olduğu 
görülmüştür. Bu durumda öğretmen ve aileye çok büyük bir iş düşmekte, uygun ve dengeli yaklaşımlar 
ile çocukların bu yöndeki eksikliklerini işbirliği içinde kapatmaları gerekmektedir. Yanlış tutumlar 
çocukların bu sıkıntısını pekiştirir. 

 
Bununla birlikte çağdaş anlamda başarı kavramının akademik başarı ile sınıflandırılamayacağı, 

bilgi ve beceri gibi bilişsel davranışlar kadar, ilgiler, kişilik özellikleri ve tutumlar gibi bilişsel olmayan 
davranışları da içerdiği görülmektedir. 

 
Okul Başarısızlığının Nedenleri: 
Okul başarısızlığının nedenleri; “Kişisel Özellikler”, “Aileden Kaynaklanan Sebepler” ve 

“Okuldan Kaynaklanan Sebepler” olmak üzere 3 ana başlık altında ele alınmaktadır. 
 
Çocuk Okulda Neden Başarısız Olur? 

 Çocuğun öğrenmeye dönük tutumunu belirlemede ailenin tutumu ve değerlerinin önemi... 
Ebeveynlerden birinin veya her ikisinin, okula ve öğrenmeye karşı olumsuz tutumu ile çocuğun 
okula karşı negatif duygular geliştirmesi, 
 

 Çocuğun IQ seviyesinin yaşıtlarına oranla düşük olması, öğrenme güçlüğü, depresyon, davranış 
bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun mevcut olması, duygusal olgunluk 
açısından yetersiz olması, 
 

 Ders çalışma alışkanlığını kazanamamış olması ya da verimli ders çalışma yöntemlerini 
bilmemesi, 
 

 Sürekli eleştirilen ve olduğu gibi kabul edilmeyen çocukların öz değerlerinin düşük olması ve bu 
durumdan etkilenmesi, 



 Çocuğun ön bilgilerinin yetersiz olması,  
 Çocuk üzerine gerçekçi olmayan beklentiler ve çocuğa güven duymama, 

 
 Ebeveynlerin çocuğun potansiyelinin üzerinde olan beklentilerini çocuklara yansıtmaları çocukta 

kaygı ve başarısız olma korkusu geliştirir. Kaygının çok yüksek ya da çok düşük olması 
sonucunda motivasyon eksikliğinin başarısızlığa neden olması, 
 

 Ebeveynin çocuktan sürekli ders çalışmasını beklemesi; oyun, müzik, resim gibi faaliyetleri, 
spora veya televizyona harcanacak vakti lüzumsuz görmesi, çocuğa baskı yapılması, 
 

 Gencin anne babasına karşı duyduğu, ancak doğrudan ifade edemediği kızgınlığı, anne baba 
otoritesini reddetmek için kullanarak başarısız olması ve bu yolla anne babasından intikam 
almaya çalışması, 
 

 İyi niyetle sunulan bilgisayar, TV oyunları gibi teknolojik olanakların kullanımına sınır 
getirilmemesi sonucu çocukta bağımlılık yaratması.  
 

 Öğrencilerin Ders Çalışma Alışkanlığı Kazanmalarında Anne- Babaya Düşen 
Görevler  

 Öncelikle, çocuğunuzun başarısızlık nedenlerini tespit edin. 
 

 Çocuğunuza ders çalışması için evde; ısı, ışık bakımından yeterli, gürültüsüz, çocuğu ders 
çalışmaya motive edecek uygun bir ortam hazırlayın.  
 

 Çocuğunuza sürekli ders çalışması için baskı yapmayın. Çocuklarınızı resim, müzik ve spor gibi 
diğer sosyal faaliyetlere de yönlendirin. 
 

 Anne baba olarak, çocuğunuz ders çalışırken ya da sınava hazırlandığı sırada, onu çalışmaya 
teşvik etmek için kaygı yükseltici yaklaşımlardan kaçının. “Bu kadar çalışmayla kazanamazsın.” 
gibi ifadeler kullanmakla çocuğunuzun kendine olan güvenini azaltırsınız. Bunun sonunda da 
başarıyı olumsuz yönde etkileyen kaygı ortaya çıkar. 
 

 Onun okul başarılarını uygun bir şekilde ödüllendirin. Ona her zaman cesaret verin, destekleyin. 
Başarısızlıkları için konuşun, onu başarıya motive edin. 
 

 Öğretmeni ile çocuğunuzun gelişimi hakkında sık sık iletişime girin. Öğretmeninin onun 
hakkındaki önerilerini dikkate alın. 
 

 Onun ile birlikte vakit geçirin, kendini ifade etmesini ve kendine güvenmesini sağlayın. 
 

 Hayatta düzenli ve programlı olmasına yardımcı olun. Çocuğunuza zamanı doğru kullanması 
konusunda örnek olun. Birlikte bir çalışma saati belirleyin. O saatte televizyonu kapatın, telefon 
görüşmelerini kabul etmeyin. 
 

 Çocuğunuzla yeteneklerine uygun hedefler belirleyin. 
 

 Onun yerine, onun ödev ve sorumluluklarını kesinlikle yerine getirmeyin.  
 

 Okulu sıradan bahanelerle aksatmasına izin vermeyin, bu durumu denetleyin. 
 

 Öğretmenlerine saygı duyduğunuzu çocuğunuza gösterin. Bir eğitimciyle yaşadığınız 
anlaşmazlığı çocuğunuzun önünde çözümlemekten kaçının. 
 
 

 Öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği gibi akademik başarıyı etkileyen konularda, okuldaki 
öğretmen ve psikolojik danışmanların çocuğunuzla ilgili kuşku ve uyarılarına önem verin. Gerekli 
durumlarda uzmanlara başvurun. 
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