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DEVAMSIZLIK NEDENLERİ BELİRLEME VE ÖNLEME  

 

 

Öğrencilerin özelliklerine uygun olarak eğitim olanaklarından 

olabilecek en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak, okulların en 

önemli işlevlerinden biridir. Bu işlevin gerçekleşebilmesinin 

koşullarından biri devamın sağlanmasıdır. Öğrencilerin öğrenmeye 

hazır bir biçimde okullarına devam edebilmeleri için onların öncelikle 

önkoşul niteliğindeki gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Okul 

yaşantılarının devamı için zorunlu olan bu gereksinimleri, temel 

fizyolojik ve eğitsel gereksinimler olarak ifade edebiliriz. Öğrencinin 

eğitiminden sorumlu bireylerin eğitime ilişkin olumlu bir tutuma sahip 

olması da bu bağlamda ele alınabilecek önemli bir zorunluluktur. 

Öğrenci devamsızlıklarının önlenebilmesi için öncelikle devamsızlık 

nedenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Okula devamsızlık, hem 

fiziksel hem psikolojik hem de toplumsal birçok etmenden 

kaynaklanabilen ve öğrencinin gelişim sürecini olumsuz yönde 

etkileyebileceği düşünülen istenmeyen bir öğrenci davranışıdır.  

Devamsızlık nedenlerini şu alt başlıklar altında değerlendirebiliriz. 

1- Yönetici ve öğretmenlerden kaynaklanan nedenler, 

2- Aileden kaynaklanan nedenler, 

3- Arkadaş grubu ve çevreden kaynaklanan nedenler, 

4- Akademik kaygıdan kaynaklanan nedenler, 

5- Bireysel nedenlerdir 

 

Yönetici ve öğretmenlerden kaynaklanan nedenler:  Okul 

yönetiminin demokratik veya otokratik tutumları, öğrencilerin süreçte 

katılımcı olup olmaması gibi davranışları, ayrıca öğretmenlerin sınıf 

yönetimindeki becerileri, öğrenme öğretme sürecindeki tutum ve 

davranışları, öğrencilerin okula karşı tutum geliştirmelerinde 

belirleyici olmakta ve bu tutumlar devam durumuna etki 

edebilmektedir. 

Aileden kaynaklanan nedenler: Öğrencinin aile ortamı, onun 

davranışlarına etki eden temel faktördür.  Anne babanın tutumları, 

eğitim düzeyleri, sosyolojik özellikleri gibi pek çok etken öğrenci 

davranışlarını etkilemektedir. Ailenin çocuğun davranışlarını 

bütünüyle denetim altına almaya çalışması, kendisini ifade edebileceği 

ortamları sağlamaması, çocuğu bağımsız bir birey olarak 
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değerlendirmemesi vb. davranışlar öğrencilerin devamsızlık 

yapmalarına neden olabilmektedir. Öğrencinin okula devamıyla ilgili 

sorunun kökeninde ailesi varsa, çözümü, ailenin özelliklerinde aramak 

gerekir. Ailelerin okula ilişkin önyargıları, olumsuz tutumları çocuğun 

devamına engel oluyorsa, aile ile okul arasında etkili iletişim ve 

işbirliği yolları geliştirilir. Okul ile iletişimi hiç olmayan ya da sınırlı 

olan ailelerin çocuklarının devamsızlıklarının, iletişimi yeterli 

düzeyde olan ailelerin çocuklarından çok daha fazla olduğu 

gözlenmektedir. 

 

Arkadaş grubu ve çevreden kaynaklanan nedenler: Özellikte ergen 

öğrencilerde arkadaş gruplarının öğrencilerin davranışlarına etki ettiği 

tespit edilmiştir. Okulun bulunduğu sosyal çevrenin özellikleri de 

öğrenci davranışlarına etki edebilmekte ve sosyal çevrede var olan 

olumsuz özellikler devamsızlığa yol açabilmektedir. 

Bunun yanında, öğrencinin evinin okula uzak olması gibi fiziki 

nedenler de devamsızlık nedeni olarak ifade edilmiştir. Öğrencilerin 

içinde bulundukları toplumsal alanlar daha çok akran grupları ve 

arkadaş çevreleridir. Bu çevrelerin öğrencinin eğitim yaşantıları 

üzerine önemli etkileri vardır. Okula uygun olmayan arkadaşlık ilişki 

ve etkileşimlerinin öğrencinin eğitim yaşantılarına bazı olumsuz 

etkileri olabilir. Öğrencinin eğitim yaşantılarına katılımını olumsuz 

yönde etkileyen arkadaş çevreleri, örgün eğitim sisteminden ayrı 

kalmış, kötü alışkanlıkları olan ve eğitime ilişkin olumlu bakış açısına 

sahip olmayan kişiler olarak sınıflandırılabilir. 

 

Akademik kaygıdan kaynaklanan nedenler: Öğrencilerin 

öğrenimleri süresince başarılı olmalarını sağlayan, akademik 

başarılarını olumlu şekilde etkileyen etmenlerden birisi, öğrencilerin 

sahip oldukları etkin ve verimli ders çalışma alışkanlıklarıdır. 

Öğrencilerin düzenli bir ders çalışma alışkanlıkları yoksa sınavlarına 

çalışmak ya da ödev yapmak gibi nedenlerle devamsızlık 

yapabilmektedirler. 

 

Bireysel nedenler: Okul, öğrencinin başka bireylerle birlikte 

eğitimini sürdürdüğü toplumsal bir çevredir. Öğrencinin bu çevrede 

toplumsal olarak karşılanması gereken en önemli gereksinimleri, 

kabul edilme, saygı görme ve sevgi ile ilgilidir. Öğrencinin okul ve 
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sınıf yaşantılarında korku, endişe ve kaygı gibi duyguları 

yaşamamasına çalışılır. Öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan en 

önemli devamsızlık nedenleri arasında yaşamakta oldukları herhangi 

bir hastalık, dersleriyle ilgili sınavlardan düşük not alma korkusu gibi 

etkenler yer almaktadır Öğrencilerin; psikolojik rahatsızlıkları, 

yeterince güdülenmediği için okulu sevmemesi ve gelecek kaygısı gibi 

pek çok bireysel neden devamsızlık yapmasına neden olabilmektedir 

  

Yapılan araştırmalar okullarda devamsızlık nedenlerine 

bakıldığında; sabahları uyanamadığım için, sağlık nedenlerinden 

dolayı, okula geç kaldığım zamanlar ve derslere yeterince 

hazırlanamadığım günlerde devamsızlık yaparım seçenekleri ön plana 

geçmiştir.  

 

 

 

• Öğrencinin sağlık problemlerinin olması, okulun ilk ve son 

haftalarında ders olmaz gibi inanışı gibi nedenlerinde okulda 

devamsızlığa neden oldukları bilinmektedir. 

• Öğrencilerin içsel, kişisel sorunları, öğrencilerin başarılı olma 

duygusunu yaşayamamaları, öğrencilerin, grup psikolojisini 

yaşama isteğinden dolayı akran gruplarına girebilmek için ya da 

akran gruplarında kalabilmek için devamsızlık yaptıkları 

görülmüştür. 

• Aile içi sorunların neden olduğu psikolojik faktörler, okuldaki 

sosyal etkinliklerin yetersizliği, öğrencilerin gerekli olan araç-

gereçlere sahip olamayışı da öğrencilerin devamsızlık 

yapmalarına neden olabilmektedir. 

• Öğrencilerin okulu ve öğretmenleri sevmeme durumundan 

kaynaklanan nedenler, zamanında uyumayan öğrencilerin 

sabahları uyanamaması gibi nedenlerde devamsızlık yapmalarına 

neden olabilmektedir. 

• Öğretmenlerin öğrencinin derse ilgisini arttıracak öğretim 

yöntemlerini kullanmaması, ailenin eğitim seviyesinin düşük 

olması, okul ile aile arasında yeterli ilişki kurulamaması, gibi 

nedenlerden dolayı da öğrencilerin devamsızlık yapabildikleri 

düşünülmektedir. 
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• Mevsime göre iklim koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar 

da öğrencilerin geç kalmasına yol açmaktadır.  

• Öğrencilerin ders çalışma isteği ve gereksinimi duymamaları, 

ders çalışma yöntem ve tekniklerini bilmemeleri, ailesel ve 

bireysel sorunları ise ders devamsızlığına neden olmaktadır.  

• Öğrenciler sınavlarda başarısızlık yaşayabilecekleri endişesi, 

öğretmenlerine ya da ailelerine karşı sorumluluklarını yerine 

getirememekten kaynaklanan düşünceleri nedeniyle de ders 

devamsızlığı yapmaktadırlar.  

• Aileler çocuklarının eğitimini okula sürekli devamlarını 

sağlayacak şekilde, hedeflenen düzeyde önemseyememekte, bu 

olgu ise öğrencilerin günlük devamsızlığına neden olmaktadır.  

• Ailelerin çocuklarının beslenme, giyim, kırtasiye ve sosyal 

yaşamla ilgili gereksinimlerini karşılayabilecek ekonomik 

yeterliğe sahip olmamaları da öğrencilerin günlük 

devamsızlığına yol açmaktadır. 

• Öğrencilerin bedensel rahatsızlıkları, mevsime bağlı salgın 

hastalıklara yakalanma durumları ve tedavi gereksinimlerinin 

karşılanamaması da günlük devamsızlığa neden olmaktadır.  

 

ÖNERİLER 

 

1) Öğrencilerin büyük çoğunluğu sağlık nedenlerinden dolayı 

devamsızlık yapmaktadır. Bu nedenle kısa süreli aralıklarla önceden 

önlem almak amacıyla ilgili sağlık tarama merkezleriyle irtibata 

geçilerek sağlık taramaları yapılabilir. 

  

2) Aileden kaynaklanan sorunlar bulunmaktaysa bu konuyla ilgili 

rehberlik servisinin aile ile irtibat kurulması sağlanabilir  

  

3) Öğrencilerde başaramama duygusu varsa dersler bilinenden 

bilinmeyene, yakından uzağa, somuttan soyuta bir şekilde işlenerek; 

öğrencilere ilk etapta kademele bir şekilde ilerleyerek başarma 

duygusu kazandırılabilinir. 

  

4) Öğrencilere eğitsel rehberlik kapsamında planlı ve programlı ders 

çalışma yöntemleri hakkında bilgi verilebilir. 
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5) Yapılan araştırmaya göre öğrenci devamsızlığında, kişisel 

sorunların etkili olduğu saptanmıştır. Bu nedenle rehberliğin 

gönüllülük ilkesine uymak koşuluyla öğrenci psikolojik danışma 

servisine yönlendirilebilinir. 

  

6) Derslerin öğrenci ilgisini çekmemesi durumunda, dersler daha 

zevkli, istenilir hale getirilebilinir. 

  

7) Devamsızlık durumları arasında bazı öğretmenlerle geçinememe 

varsa, o öğretmenlerle iletişime geçilmelidir. Eğer öğrencilerin 

geçimsizlik durumu tek taraflıysa sadece öğrenciyse, öğrencinin bu 

duygudan kurtulması için görüşmeler yapılabilinir. 

  

8) Derse hazırlıksız geldiği zaman cezalandırmanın yerine nedeninin 

ne olduğu öğrenilerek, öğrenciyle duygudaşlık kurularak; ego 

geliştirici dil kullanarak durumu belirtilebilinir, çözüm önerilebilinir. 

  

10) Öğrencinin aileleriyle iletişime geçilerek uyku düzenleri hakkında 

bilgi verilerek, uyku düzeninin öğrenciye uygun hale getirilmesi için 

bilinçlendirme çalışmaları yapılabilinir. 

  

11) Sınıf düzeni ve kurallarının belirlenmesinde öğrenci görüşü 

alınarak; öğrenciye değerli olduğu hissettirilerek, okula karşı istekli 

gelmesi sağlanabilinir. 

  

12) Öğrencilerle ailelerine, evde ders çalışma yöntem ve teknikleri 

konusunda bilgi, beceri ve uygulama yeterliği kazandırılmalıdır.  

 

13) Öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sunulmalı, onun aşırı 

derecede başarısızlık kaygısı yaşaması engellenmelidir.  

 

14) Ailelerin eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmalı, 

eğitimin çocuğun ve ailenin yaşamında etkili değişimi başlatabileceği 

benimsetilmelidir.  

 

15)Öğrencinin sağlık durumu yakından izlenmeli, sağlıklı bir bedensel 

gelişime sahip olması için ona gereken destek sağlanmalıdır. 


