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Dünyada ve ülkemizde devamsızlık önemli bir sorundur. Çocukların gelişiminin sağlanması 
için devamsızlık sorununun çözümü önemlidir. Devamsızlık riskinin erken dönemde 
saptanması ve erken uyarı sisteminin kurulması devamsızlığın önlenmesi için gereklidir. Bu 
amaçla bir değerlendirme aracını geliştirmek hedeflenmiştir. 
 
Yöntem 
 
Araştırmanın ilk aşamasında niteliksel bir araştırma yapılmıştır.  Bu araştırmada Türkiye'nin 
genel yapısını yansıtacak düzeyde seçilmiş beş ilden seçilen 97 öğretmen, 53 idareci, okulu 
terk eden 73 ilköğretim öğrencisi ile onların 76 ebeveyni çalışmaya alınmıştır. Araştırmadan 
elde edilen bilgiler doğrultusunda Risk Değerlendirme Formu (RİDEF) adı verilen bir form 
geliştirilmiştir. RİDEF 9 risk kategorisi içinde yer alan toplam 111 sorudan oluşmaktadır 
(Tablo 1). 
 
Araştırmanın ikinci aşaması, ilk aşamada seçilen beş ilden seçilen 5 farklı ildeki 21 ilköğretim 
okulunda öğrenim görmekte olan 3871 öğrenci ile yapılmıştır. Örneklemi oluşturan 
öğrencilerin %49.5’i (n=1924) 7-12 yaşları arasında iken, %48’i ise (n=1859) 13-16 yaşları 
arasındadır. Yaş ortalaması ise 12.27±1.87 olarak hesaplanmıştır. Bu öğrencilerin 
araştırmanın yapıldığı 2009-2010 öğretim yılı içerisindeki özürsüz devamsız gün sayısı 
ortalaması 6.62±8.93 ve bir sene önceki öğretim yılında yaptıkları ortalama özürsüz devamsız 
gün sayısı ortalaması ise 6.08±7.21 olarak saptanmıştır. 
 
İkinci aşamada RİDEF aynı öğrencilere 15 gün sonra tekrar uygulanmış, öğrencilerin yarısına 
ise başka bir uygulamacı tarafından form yeniden uygulanmıştır. Araştırmada ayrıca Okul 
Atmosferi Ölçeği kullanılmıştır. 
 
Bulgular 
 
Ölçekten alınan toplam puan pearson korelasyon analizi ile karşılaştırıldığında görüşmeciler 
arası güvenirlik r= 0.96 (p<0.01) olarak bulunmuştur. Test – tekrar test güvenilirliği r= 0.85 
(p<0.01) olarak saptanmıştır.  
 
RİDEF’ten elde edilen risk göstergeleri üzerinden ölçeğin cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 
0.79 olarak saptanmıştır. Herhangi bir madde ölçekten çıkarıldığında iç tutarlılık katsayısının 
değeri 0.77 ile 0.79 arasında değişmektedir. 
 
Okul Atmosferi Ölçeği ile ilgili RİDEF alt grupları toplam puanı arasında anlamlı düzeyde 
korelasyon olduğu görülmüştür. (r=0.51, p=0.001) 

 
Yapılan analiz sonucunda kategorize edilmiş risk göstergeleri toplam varyansın %44.73’ünü 
açıklayan ve eigen değeri birin üstünde olan 2 faktör altında toplanmıştır. 4 maddeden oluşan 



birinci faktör çocukla ilgili bireysel sorunlar başlığını taşımakta ve varyansın %30.98’ini, 5 
maddeden oluşan ve aileyle ilgili sosyal ve ekonomik sorunlar başlığını taşıyan ikinci faktör 
ise varyansın %13,75’ini açıklamaktadır (Tablo 2). 
 
Tüm kategorilerden elde edilen risk puanların ortalamaları, düşük ve yüksek devamsızlık 
yapan öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 
 
Tartışma 
 
Bu araştırma RİDEF'in geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ve devamsızlık riskini 
saptayabileceğini göstermektedir.  RİDEF Milli Eğitim Bakanlığı'na ait e-okul sistemine 
konacak ve tüm ilköğretim öğrencilerine uygulanacaktır. Uygulama sonucunda elde edilecek 
verilerin yeniden analizi RİDEF hakkında bize daha geniş bilgiler sağlayacaktır. 
 
Tablo 1. Gruplandırılmış risk göstergelerinin varimax rotasyonu ile faktör analizi 
Risk göstergesi grubu Faktör 1 Faktör 2 
Ruhsal ve davranışsal sorunlar 0,84  
Arkadaş ilişkileri sorunları 0,78  
Akademik sorunlar 0,59  
Ebeveynin eğitime yetersiz katılımı 0,51  
Düşük ebeveynlik becerisi  0,79 
Ekonomik sorunlar  0,75 
Çalışan çocuk olmak  0,48 
Okula uyum sorunları  0,44 
Ailevi sorunlar  0,29 
 
Tablo 2. Ridef risk kategorilerinin görüşmeciler arası korelasyonu (spearman) 
 
Risk Kategorisi Görüşmeciler 

arası 
korelasyonu 

Test- tekrar test 
korelasyonu 

p 

Akademik Sorunlar 0,74 0,87 0,001 
Ebeveynlik Becerileri 0,88 0,93 0,001 
Ebeveynin Eğitime Yetersiz Katkısı 0,73 0,78 0,001 
Ailevi Sorunlar 0,66 0,74 0,001 
Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar 0,48 0,78 0,001 
Çalışan Çocuk Olma 0,58 0,41 0,001 
Ekonomik Sorunlar 0,81 0,89 0,001 
Okula Uyum 0,62 0,50 0,001 
Arkadaş İlişkileri 0,36 0,63 0,001 
Toplam  - - 0,001 
 



Assessment Of Risk Of Absenteeism In Elemantary School Students   
 
Absenteeism is an important problem in the world and in Turkey. Finding a resolution to the 
absenteeism problem is important in terms of children’s development. It is necessary that the 
risk of absenteeism is determined in an early stage and an early warning system is established 
for prevention of absenteeism. For this reason, development of an assessment tool is targeted.  
 
Method 
 
A qualitative research has been carried out at the first stage of the study. During this research 
procedure, 97 teachers, 53 administrators, 73 elementary school students who has left school 
and 76 of their parents, who were selected to represent the overall structure of Turkey was 
included in the study. With the information retrieved from this research, a scale named Risk 
Assessment Form (RIDEF) was developed. RIDEF consists of 111 questions within 9 risk 
categories (Table 1). 
 
The second stage of the research study has been carried out with 3871 students studying in 21 
schools from 5 different cities, which were selected at the first stage. While 49.5% (n=1924) 
of the students which the sample consists of are between the ages of 7 and 12, 48% (n=1859) 
of the students are between 13 to 16 years of age. The mean age has been determined as 
12.27±1.87. The mean day of unexcused absences of those students within the 2009-2010 
academic year, during which time this research was implemented was 6.62±8.93 and their 
mean day of unexcused absence the year before that date was found to be 6.08±7.21. 
 
At the second stage, RIDEF was applied to the same students 15 days after the first 
application and also a different interviewer filled the form for half of the students. The School 
Atmosphere Scale has been during at the research as well.  
 
Results 
 
When the total score derived from the scale was compared with the Pearson correlation 
analysis the interrater reliability was found as r= 0.96 (p<0.01). Test – re-test reliability was 
determined as r= 0.85 (p<0.01).  
 
Based on the risk indicators obtained from RIDEF, the cronbach alpha validity of the scale 
was calculated as 0.79. When any item is removed from the scale, the value of the internal 
consistency coefficient varies between 0.77 and 0.79.   
 
It has been observed that there is a statistically significant level of correlation between the 
School Atmosphere Scale and RIDEF sub-scales (r=0.51, p=0.001). 

 
As a result of the analysis, categorized risk indicators were grouped under two factors, which 
accounted for 44.73% of the total variance with eigen values over one. The first factor, 
consisting of 4 items grouped under the title of individual problems related to childhood 
explains 30.98% of the variance and the second factor consisting of 5 items with the title 
social and economic problems related to the family accounts for 13.75% of the variance 
(Table 2).  
 
The mean scores of the risk points derived from all of the categories, shows a statistically 
significant difference between students with high and low levels of absenteeism.  



 
Discussion 
 
This research study shows that RIDEF is a reliable and valid scale, which can determine the 
risk of absenteeism. RIDEF will be placed in the e-school system within the Ministry of 
Education and will be applied to all the elementary school students. Re-analysis of the data 
obtained from this application will provide us with broader knowledge about RIAF.   
 
Table 1. Factor analysis of grouped risk indicators with varimax rotation 
 
Group of risk indicators Factor 1 Factor 2 
Mental and behavioral problems  0,84  
Problems with relationships with friends 0,78  
Academic problems 0,59  
Insufficient involvement of parents in their 
child’s education  

0,51  

Low level of parenting skills  0,79 
Economical problems  0,75 
Being a working child  0,48 
Problems with adaptation to school  0,44 
Familial problems  0,29 
 
Tablo 2. Interrater correlations of RIAF risk categories (Spearman’s Correlation)  
 
Risk Categories Interrater 

Correlation 
Test Re-test 
Correlation 

P 

Mental and behavioral problems  0,74 0,87 0,001 
Problems with relationships with 
friends 

0,88 0,93 0,001 

Academic problems 0,73 0,78 0,001 
Insufficient involvement of parents in 
their child’s education  

0,66 0,74 0,001 

Low level of parenting skills 0,48 0,78 0,001 
Economical problems 0,58 0,41 0,001 
Being a working child 0,81 0,89 0,001 
Problems with adaptation to school 0,62 0,50 0,001 
Familial problems 0,36 0,63 0,001 
Total - - 0,001 

 
 
  
 


