
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aile bütünlüğü, ilkokula geçişte öğrenmeyle ilgili davranışları ve matematik yeterliliğini 
kolaylaştırır.  
 

Eğitimin erken yıllarındaki matematiksel yeterliliğin, daha sonraki matematiksel ve 
akademik başarının önemli bir belirleyicisi olduğu bulunmuştur. Yine de, ilkokul yaşı gelmiş birçok 
çocuk matematiksel taleplere ayak uydurmak için mücadele ediyor ve matematiğe karşı kaygı 
geliştiriyor. Problem çözme görevleri sırasında destekleyici ebeveynlik ve bağımsızlığın teşvik 
edilmesi, çocukların ortaya çıkan matematik bilgisine katkı sağlayan aile bağlamının farklı 
yönlerinden birkaçı. Okula başlamadan önce, matematik bilgisinde bireysel farklılıklar mevcut. Bu 
problem yaratabiliyor, çünkü geçmiş araştırmalara göre okula düşük seviyede sayısal bilgiyle 
başlayan çocuklar, daha bilgili olan yaşıtlarına yetişmekte zorlanıyor ve ilerideki okul yıllarında 
daha zayıf matematik yeterliliği gösteriyor. Ayrıca, okula başlamadan önce çocuğun sayı bilgisinin 
zayıf olması ve ilkokula geçişte düşük ile orta derece arasında artan sayı bilgisi ve matematik 
başarısı, düşük aile geliri ve babaların düşük eğitim düzeyleri gibi bir takım aile faktörleri ile 
ilişkilendiriliyor. Geçmiş araştırmaların edindiği bu bulgular, çocukların matematik yeterlikleri için 
aile ortamının önemini vurgular. Aile bütünlüğü, aileler içindeki olumlu iklimin temel bir 
göstergesidir ve aile ortamının belirli, süreç odaklı bir yönünü sunar. Aile bütünlüğü, aile bireyleri 
arasındaki olumlu ilişkileri ve aile üyeleri arasındaki yakınlık, duygusal bağ ve destek düzeyini 
ifade eder. Doğru seviyede aile bütünlüğü olduğunda, çocuklar aile üyeleri ile bağ ve onlar 
 



 

tarafından desteklenmiş hissederler, ancak yine de bireysel eylemler ve gelişim için yeterli bir alana 
sahiptirler. Bu nedenle, bütünlüğü olan ailelerde ilişkilerin destekleyici olması ve güven vermesi, 
çocukların zaman içinde matematikte öğrenmelerini teşvik edebilecek davranışlar ve inançlar 
geliştirmelerine yardımcı olabilir. Çocukların matematik yeterlilikleri için aile bütünlüğünün rolü 
üzerine araştırma oldukça az sayıda. Var olan araştırmalar, karışık bulgular sunmaktadır. Bazı 
araştırmalar, aile içi bütünlük ve çocuğun matematik yeterliliği arasında pozitif bir ilişki 
buluyorken, bazı araştırmalar doğrudan bir ilişki bulmuyor. Mevcut çalışmanın araştırmacılarına 
göre, ilkokulun başında öğrenmeyle ilgili daha olumlu davranışlar sergileyen çocuklar, büyük 
olasılıkla matematiksel becerilerini ilkokulda daha hızlı geliştiriyor.  

Mevcut çalışma, ilkokula geçişte öğrencilerin öğrenmeyle ilgili davranışlarında ve 
matematik yeterliklerinde aile bütünlüğünün teşvik edici rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. 
Araştırmacıların oluşturduğu hipotez, bütünlüğü olan ailelerin, çocukların uyarlanabilir öğrenmeyle 
ilgili davranışlarda bulunmak için gerekli davranışsal ve bilişsel becerileri geliştirebilecekleri ve 
dolayısıyla okullarının ilk yıllarında matematikte öğrenmelerini geliştirebilecekleri daha besleyici 
bir aile ortamı sağlayabileceği. Araştırmacılar, okul öncesi aile bütünlüğünün çocukların ikinci 
sınıftaki matematik öğrenmelerine ve birinci sınıftaki öğrenmeyle ilgili davranışlarına katkı 
sağlayıp sağlamadığını inceliyor.  

İlkokul geçiş sırasındaki gelişimi incelemek için, araştırmacılar 4 (T1) yaş, 5 (T2) yaş, 
birinci sınıf (T3) ve ikinci sınıf (T4) olmak üzere dört ayrı zamanda toplanan datayı analiz etti. 
Çocuğun matematiksel yeterliliği, T4 zamanında, matematiksel becerilerini gerçek dünyadaki 
problemlere uygulama yeteneklerini ölçerek değerlendirildi. Çocuğun öğrenmeyle ilgili 
davranışları, T3 zamanında, öğretmenler ve/veya annebaba tarafından derecelendirilen üç ölçek ile 
ölçüldü: çocuğun kendine güvenmesi, öğrenme sevinci ve süreklilik. Mevcut çalışma, aile 
bütünlüğünü ölçmek için duygusal bağ ve destek, bağlılık ve aile bireyleri arasındaki yakınlık 
derecesini ölçmeyi hedefleyen bütünlük ölçeğini kullandı.  

Araştırmanın sonuçlarına göre, herhangi bir doğrudan ilişki gözlemlenmedi, fakat doğrudan 
olmayan bazı ilişkiler tespit edildi. Araştırmanın önemli bir bulgusu, daha fazla bütünlüğü olan 
ailelerde büyüyen öğrencilerin, ilkokulun başında daha yüksek seviyelerde öğrenmeyle ilgili 
davranışlar sergiledikleri. Anaokulundaki çocuklarda aile bütünlüğü ile iki yıl sonra ikinci sınıfta 
öğrencilerin matematik yeterliliği arasında dolaylı bir bağlantı tespit edildi. Mevcut çalışmada, 
öğrencilerin birinci sınıftaki öğrenmeyle ilgili davranışları ve bir yıl sonra, ikinci sınıftaki 
matematiksel yeterlilikleri arasında pozitif bir ilişki gözlemlendi. Araştırmacılara göre, aile 
bütünlüğünün öğrencilerin sonraki öğrenmeyle ilgili davranışları ve matematiksel yeterlilikleri 
üzerindeki olumlu etkinin bir sebebi, bütünlüğü olan ailelerin çocuklarının gelişimlerini ve okulda 
öğrenmelerini sağlayacak becerilerin oluşmasını desteklemeleri olabilir. Ayrıca, bütünlüğü olan 
aileler içinde deneyimlenen duygusal bağ ve destek, çocukların psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak 
ve dolayısıyla kendileri hakkındaki olumlu görüşlerini güçlendirecektir. Bu da, okul ile ilgili olumlu 
görüşlerini de destekleyerek akademik görevlerden daha fazla zevk almalarını sağlayacaktır, 
dolayısıyla zamanla matematikte öğrenmeleri olumlu etkilenecektir.  

Özetle, mevcut çalışma, aile bütünlüğünün, erken öğrenmeyle ilgili becerilerinin 
gelişimlerini desteklediğinden dolayı, çocukların ilerideki matematiksel yeterlilikleri için önemli 
olduğu düşüncesini destekliyor. Aile uyumu ile çocukların matematik yeterlikleri arasında doğrudan 
bir bağlantı olmasa bile, olumlu ve yakın aile ilişkileri, öğrencilerin ilkokula başarılı geçişlerinde 
uzun vadeli bir kaynak ve koruyucu faktör olarak işlev görür. 
 


