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ÖZET 

 

Yeni programların uygulamaya konulmasıyla öğrencinin kişisel gelişimi, sergilediği 

performans ve sosyal iletişim becerileri başat bir rol üstlenmiştir. Okul ders veren bir kurum 

olmaktan çıkmış, araştırma ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği, yaratıcılığın öne 

çıktığı ve değerlendirildiği bir kurum kimliğine bürünmüştür. Öğrencinin problemleri ve bu 

problemlerin etkilerinin araştırılması ve sonuçlarının paylaşılması yararlı olacaktır.  

Bu araştırma; ilköğretim öğrencilerinin problemlerinin tespit edilmesi ve bu problemlerin 

başarı düzeylerine olan etkilerinin değerlendirilmesidir.  Araştırmanın evreni Uşak İli merkez 

ilköğretim okulları, örneklemi ise rastlantısal olarak 7. sınıflardan seçilen 330 öğrencidir.  

Araştırmada tarama yöntemi uygulanmış, veri toplama aracı olarak 63 sorudan oluşan bir 

kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrenci başarısızlığına ailenin değil, daha çok okul 

ortamı ve öğrencinin kişisel yetersizliğinin neden olduğu görülmüştür. 
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Giriş 

 

Okul başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada 

göstermiş olduğu ilerlemedir. Ancak 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. Başarısızlık kavramı 

ise daha çok öğrencinin 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. Okul başarısızlığının nedenleri 

olarak; benlik algısı, sınav kaygısı, ebeveyn tutumları, kardeş tutumları, arkadaşlık ilişkileri, 

okul-öğretmen faktörü, ders çalışma yöntemi, bireysel nedenler ve aileye bağlı nedenler 

olarak sayılabilir. 



 

Yöntem ve Metodoloji 

 

Araştırmanın amacı; ilköğretim öğrencilerinin problemlerinin tespit edilmesi ve bu 

problemlerin onların başarı düzeylerine etkilerinin değerlendirilmesidir. Erinlik dönemindeki 

bireylerin yaşadığı problemlerin kendilerince ifade edilmesi ve bu problemlerin başarılarını 

etkilemesinin tespiti açısından araştırma önemlidir. Araştırma aracı bireyi tanıma tekniklerine 

uygun olarak hazırlanmış 63 sorudan oluşan bir ankettir. Çalışmada tarama (survey) 

yönteminin kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Uşak İli merkezindeki ilköğretim okulları, 

örneklemi ise bu okulların 7. sınıflarından rastlantısal olarak seçilen 330 öğrencidir. 

Öğrencilerden birden fazla problemi olanlar yeterli gördükleri sayıda işaretlemişlerdir. 

Verilerin değerlendirilmesinde karşılaştırmalı yüzdelik değerler kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

 

Araştırma bulgularına göre; katılımcıların % 51,64 ‘ü sınavlarda çok heyecanlandıklarını, 

zaman zaman kırıcı olduklarında üzüldüklerini % 49,85, üniversite sınavlarını 

kazanamamaktan korktuklarını % 49,55 ifade etmişlerdir. 

Hayal kuranlar % 48,66, çok çalıştığı halde başarısız olmalarına üzülenler % 43,88 ve 

ailesinden izinsiz hiçbir yere ayrılamayanlar % 43,28’dir. Okulda eğitimden çok öğretime yer 

verildiği görüşünde olanlar % 41,79, seçtiği eğitsel kolda hiçbir etkinlik yapılmadığını 

düşünenler % 41.49’ dur. Geleceği konusunda çok endişeli olanlar  % 40,30, öğretmenlerin 

daha çok çalışkan öğrencilerle ilgilendiklerini öne sürenler % 40,00, kendisine en uygun 

mesleğin hangisi olduğunu bilimsel uygulamalar sonucunda öğrenmek isteyenler %37.91, 

sevdiği insanların yanlış davranmalarına çok üzülenler %37,31’dir. Özel yeteneklerini merak 

edenler %34,93, anlayamadığı konularda öğretmenlerine soru sormaktan çekinenler % 34,63 

ve kardeşleriyle veya başkalarıyla kıyaslananlar  % 34,03 ve ailesinin sürekli ders çalış 

demesi sonucu derslerinden soğuduğunu öne sürenler ise % 31,64’dür.  Kulaklarından 

rahatsız olanlar % 24,86, evde dayak yiyenler 23,70%, öğretmenlerin kırıcı olduğunu 

düşünenler 21,96% ve gözlerinden rahatsız olanlar  % 19,66 düşük düzeydedir. 

 

Tartışma ve Sonuç 

  



Araştırma sonucunda; ailenin çocuğun başarısızlığına olan etkisinin azaldığı, daha çok 

öğrencinin kişisel sorunlarının ve okullardaki sosyal faaliyet yetersizliğinin başarısızlığa 

neden olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal faaliyetlerin yetersizliği nedeniyle öğrencilerde 

motivasyon eksikliği öğrencilerin derse katılımlarını azaltmış, bu isteksizlik öğrencilerin 

başarısız olmaları sonucunu doğurmuştur.  Öğrencilerin problemlerinin azaltılması için okul 

rehberlik hizmetlerinin ve ana baba eğitiminin yaygınlaşması önerilmektedir. 
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