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Fen bilimleri eğitiminde aile katılımı, öğrencilerin programda belirtilen kazanımlara
ulaşmasında ailenin bilişsel, sosyal ve duyuşsal yönden desteğini içermektedir.
Ailenin çocuklarının öğrenmelerine katılması, çocukların fen öğrenme becerisi ve
ilgisini geliştirmek bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı
ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin fen öğrenme süreçlerine ailelerinin katılımına
ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin
doğusundaki Kars ilinde dört ortaokuldan 6. sınıf 78, 7. sınıf 84 ve 8. sınıftan 81
olmak üzere toplam 243 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma nicel araştırma
yöntemlerinden tarama çalışmasını içermektedir. Araştırmanın verileri, “Aile
Katılımı Öğrenci Görüş Anketi” ile toplanmıştır. Veriler, nicel analiz metotları
kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin ev ödevleri ve
etkinliklerine ailenin aktif katılımının sınıf düzeyi artıkça zayıfladığını göstermiştir.
Araştırmanın sonuçları, ortaokulun üst sınıflarına devam eden öğrencilerin fen
bilimleri öğrenme süreçlerine bilişsel ve duyuşsal olarak aile desteğinin zayıfladığını
ortaya koymuştur. Özellikle ortaokulun üst sınıflarına devam eden öğrencilerin
ortaöğretime geçiş için hazırlandıkları düşünüldüğünde fen bilimleri eğitiminde
bilişsel ve duyuşsal olarak aile desteğine daha fazla ihtiyacı olacaktır. Bu bağlamda
ailelerin, çocuklarının fen bilimleri eğitimine daha fazla ve bilinçli katılımlarının
sağlanmasına yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi faydalı olacaktır.
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Abstract

Article History

Family participation in science education includes the family’s cognitive, social and
affective support in achieving the objectives stated in the program. The involvement
of family in their children’s learning is crucial in respect to improve their children’s
interest in and ability to learn science. The purpose of this study was to find out
students’ ideas about family supporting when they learn science in middle school.
The sample consists of total 243 students including 78 sixth grade students, 84
seventh grade students and 81 eighth grade students from four different middle
school at the east side of Turkey. The Survey of Family Involvement was used to
collect the data. The data collected were analyzed using quantitative methods. The
results indicate that the active participation of the family in the homework and
activities of the students are decreased when the grade levels are increased. Most of
the students also mention that their family does not support them via academic or
emotional during science learning process. Moreover, the results showed that family
have an important role to play in encouraging and supporting their children’s middle
school science learning at home, in school, and throughout their community.
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Giriş
Çocuğun içinde yetiştiği çevre, gelişimini, sahip olduğu becerileri ve alışkanlıklarını önemli biçimde
etkilemektedir. Çocuğun en önemli çevresi olan ailenin, onun yalnızca ev ortamındaki gelişiminde değil aynı
zamanda eğitim ortamlarında da yer alarak gelişim bütünlüğünü desteklemesi önemlidir (Ahmetoğlu, Acar,
Sezer & Akşin-Yavuz, 2018). Bandura (1992) bireyin gelişimi ve öğrenme sürecinin büyük oranda içinde
yaşadığı sosyal çevreden etkilendiğini belirtmektedir. Çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişimleri üzerinde ilk ve
en uzun süre etkileşimde bulundukları sosyal çevre olarak ailelerin etkisi büyüktür. Özellikle ailelerin
çocuklarının öğrenme gelişimlerinde aldıkları roller ve katılım düzeyleri onların başarılarını doğrudan
etkilemektedir (Marsh ve James, 2014; Panaoura, 2017). Ailenin çocuğunun öğrenme sürecine katılımı olarak
tanımlanan bu durum, çocukların sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerinin her aşamasında aktif olarak yer
almaktır (Castro ve diğ., 2015). Çocuğun okul öncesi dönemden başlayarak daha sonraki dönemlere kadar en
çok zorlandığı alan belki de fen bilimleridir. Dolayısıyla özellikle okul öncesi dönemle başlayan, ilkokul ve
ortaokul dönemleriyle devam eden bu problemi aşmada ailelerin desteği oldukça önemlidir.
Fen bilimleri eğitiminde ailenin katılımı çocuğun nitelikli bir eğitim alarak başarıya ulaşması için çocuklarının
fen öğrenme süreçlerine dâhil olmasıdır. Ayrıca ailelerin çocuklarına, sosyal ve duygusal yönlerden destek
vermesi olarakta tanımlanmaktadır. Aileler tarafından çocuklarına sağlanan fen öğrenme fırsatları ve desteği
onların feni öğrenme ve fen bilimleriyle ilişkili kariyer seçimlerini ciddi anlamda etkilemektedir. Aile ve
ebeveynlerin günlük yaşamlarında fen bilimlerine karşı tutumları, çocuklarının fen öğrenme isteklerini
biçimlendirmede önemli rol oynamaktadır (Buday, Stake, & Peterson, 2012; Halim, Rahman, Zamri, & Mohtar,
2018; Walters, Gee, & Mohammed, 2019). Nugent ve diğ., 2015; White & Harrison, 2012). Yine Tenenbaum
ve Leaper (2003) ailelerin fen bilimlerine karşı olumsuz tutumlarının, çocuklarının fen bilimlerine olan ilgi ve
motivasyonu önemli oranda etkileyebildiğine dikkat çekmektedir. Ailenin çocuğun fen öğrenme sürecine
katılımındaki bu olumsuz durumu fen başarısı ve ilgisini azaltmaktadır (Maltese & Tai, 2011). Bu
olumsuzlukları azaltmanın en etkin yolu, alilerin çocuklarının öğrenme süreçlerine aktif destek vermeleridir.
Dahası aileler çocuklarının fen öğrenme ilgisini anlamalı ve onlar için fen öğrenme gelişimlerini destekleyecek
aktiviteler planlayabilmelidirler (Halim ve diğ., 2018).
Araştırmalar göstermektedir ki erken yaşlardan itibaren çocukların fen öğrenme süreçlerine ailenin katılımı,
çocukların yaşamlarında ve kariyer seçimlerinde fen bilimlerine yönelimlerinin en önemli motivasyon
kaynağıdır (Chi, Wang, Liu, & Zhu, 2017; Schulze & Lemmer, 2017). Yine araştırmalar göstermektedir ki
ailenin öğrenme sürecine katılımı öğrenci başarısı üzerine pozitif etkiye sahiptir (Atta & Jamil, 2012; Lawrence
& Barathi, 2016; Oates, 2017). Bununla birlikte fen bilimlerinde öğrencilerin öğrenmesi üzerine etkisi en az
araştırılan konu belki de aile katılımıdır (De Silva, Khatibi, & Azam, 2018).
Özellikle Türkiye’de çocukların fen öğrenmelerine aile katılımını araştıran çalışmaların yurtdışı araştırmalara
kıyasla çok daha sınırlı sayıda kaldığı görülmektedir. Bu çalışmalar incelendiğinde ise ailelerle yapılan
görüşmelerin öne çıktığı görülmektedir (Aksu & Karaçöp, 2015; Karaçöp, Akıllı, & Aksu, 2016). Türkiye’de
fen öğrenme süreçlerine aile katılımını ortaokul öğrencilerinin fikirlerini alarak inceleyen bir çalışmanın
varlığına ise rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma ailelerin öğrencilerin okul dışı fen öğrenme süreçlerine
katılımlarını ortaokul öğrencilerinin gözünden değerlendirmesi ve fen öğrenme etkinliklerine ailelerin aktif
katılımını artırmaya yönelik deneysel araştırmalara ışık tutması bakımından önemli olacağı düşünülmüştür.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin okul dışı fen bilimleri öğrenme süreçlerine ailelerinin
katılımlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın Problemi
Ortaokul öğrencilerinin okul dışı fen öğrenme süreçlerine ailelerinin katılımına ilişkin algıları nasıldır?
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Yöntem
Bu araştırma tarama modeli ile yürütülmüştür. Tarama araştırmalarında geçmişte ya da halen var olan bir
duruma ilişkin geniş kitlelerin görüşlerinin betimlenmesi amaçlanmaktadır (Büyüköztürk ve diğ., 2010). Tarama
araştırmaları geniş bir örneklem grubundan sistematik olarak bilgi toplanmasına elverişli olmasından çokça
tercih edilmektedir (Sevinç, 2010).
Örneklem
Bu araştırmanın örneklemini, Türkiye’nin Kars ilindeki dört ortaokuldan toplam 243 öğrenci oluşturmaktadır.
Bu öğrencilerin sınıf düzeyi ve cinsiyetine göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Cinsiyet

Tablo 1. Öğrencilerin Sınıf Düzeyi ve Cinsiyete Göre Dağılımları
Sınıf
Toplam
6.sınıf
7.sınıf
8.sınıf
N (%)
43 (%32.8) 43 (%32.8) 45 (%34.4) 131 (%100.0)
Kız
N (%)
35 (%31.2) 41 (%36.6) 36 (%32.1) 112 (%100.0)
Erkek
N (%)
78 (%32.1) 84 (%34.6) 81 (%33.3) 243 (%100.0)
Toplam

Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan „Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmelerine aile
desteği algılarını ölçmeye yönelik anket formu‟ kullanılarak toplanmıştır (bkz. Ek 1). Bu anket formunun likert
maddelerinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .86’dır. Ayrıca anketin diğer bölümleri hazırlanırken bu konuda
çalışmaları olan öğretim elemanlarından uzman görüşleri alınmıştır. Bu araştırma için anketin bir bölümü
kullanılmıştır. Araştırmacılar ortaokul öğrencilerinin fen öğrenme süreçlerine ailelerin katılımını incelemek için
ebeveynlerin eğitim düzeyi ve çalışma durumları, fen öğrenirken aile desteğinin kimden alındığı ve aile desteği
algılarını ölçen anket bölümleri kullanılmıştır.

Verilerin Analizi
Araştırmanın verileri SPSS programıyla analiz edilmiştir. Verilerin betimlenmesinde frekans ve yüzde
dağılımları kullanılmıştır

Bulgular
Bu bölümde araştırma verilerinin analiz bulguları sunulmuştur. Bu bulgular dört tablo altında özetlenmiştir.
Tablo 2’de ebeveynlerin eğitim düzeyleri ve çalışma durumlarına ilişkin bulgular yer almaktadır.
Tablo 2. Ebeveynlerin Eğitim Düzeyi ve Çalışma Durumlarına İlişkin Bilgiler
Anne
Baba
Anne
Baba
Eğitim
Çalışma
Düzeyi
Durumu
f (%)
f (%)
f (%)
f (%)
Okuryazar değil
24 (9.9)
8 (3.2)
Evet
29 (11.9)
204 (84.0)
İlkokul
93 (38.3)
56 (23.0)
Hayır
203 (83.5)
18 (7.4)
Ortaokul
73 (30.0)
64 (26.3)
Emekli
4 (1.6)
6 (2.5)
Lise
42 (17.3)
81 (33.3)
İşsiz daha önce çalış.
7 (2.9)
15 (6.2)
Üniversite ve Üstü 11 (4.5)
34 (14.0)
Toplam
243 (100.0) 243 (100.0)
Toplam
243 (100.0) 243 (100.0)
Tablo 2 ortaokul öğrencilerinin ebeveynlerinin eğitim düzeyi ve çalışma durumuna ilişkin analiz bulgularını
göstermektedir. Tablo 2 incelendiğinde eğitim düzeyi bakımından annelerin en fazla ilkokul eğitim düzeyinde
(%38.3) en az ise üniversite ve üstü (%4.5) toplandığı görülmektedir. Babaların ise, en fazla lise (%33.3) ve en
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az ise okuryazar değil düzeyinden sonra üniversite ve üstü (%14) düzeyde toplandığı görülmektedir. Bu
bulgular, ebeveynlerin eğitim düzeyi bakımından düşük düzeyde kaldıklarını ortaya koymuştur.
Tablo 3’te ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri öğrenirken aile desteğinin kimden alındığına ilişkin analiz
bulguları gösterilmektedir.
Tablo 3. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerinde Aile Desteğini Kimden Aldığına İlişkin Bulgular
Desteğin Kimden Alındığı
f
%
Anne
56
23,0
Baba
37
15,2
Kardeş
47
19,3
Diğerleri
12
4,9
Yardım Almıyorum
91
37,4
Toplam
243
100,0
Tablo 3 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin fen öğrenirken aile desteğinin kimden alındığına ilişkin görüşleri
bakımından en fazla yardım almadıkları (%37.4) görüşünün öne çıktığı belirlenmiştir. En fazla desteğin alındığı
kişi olarak Anne (%23) en az desteğin alındığı kişi olarak ise aile içerisinden başkaları (%4.9) olduğu
anlaşılmaktadır. Bu bulgular, çocukların fen öğrenme süreçlerine baba desteğinin az olduğunu göstermiştir.
Tablo 4’te ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri öğrenirken ailelerinin ilgisine ilişkin görüşlerinin analiz
bulguları gösterilmektedir.
Tablo 4. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerini Öğrenirken Aile İlgisi Algılarına Ait Bulgular
Maddeler

Sınıf Düzeyi
6.sınıf
M1: Fen konularına çalışırken aile
7.sınıf
desteğine ihtiyaç duyduğum zamanlarda
8.sınıf
sürekli geçiştiriliyorum
Toplam
6.sınıf
M2: Fen konularını çalışırken problem
7.sınıf
yaşadığım
durumlarla
baş
başa
8.sınıf
bırakılıyorum.
Toplam
6.sınıf
M3: Fen konularını öğrenirken ailemden 7.sınıf
istediğim zaman destek alabiliyorum
8.sınıf
Toplam
6.sınıf
M4: Ailem her zaman fenle ilgili merak 7.sınıf
ettiğim konularda beni dinlemeye hazırdır 8.sınıf
Toplam
6.sınıf
M5: Ailem fen konularını daha iyi 7.sınıf
anlamam için çok çaba harcar
8.sınıf
Toplam

Katılıyorum
f (%)
22 (%28.2)
26 (%31.0)
50 (%61.7)
98 (%40.3)
16 (%20.5)
46 (%54.8)
51 (%63.0)
113 (%46.5)
49 (%62.8)
19 (%22.6)
15 (%18.5)
83 (%34.2)
47 (%60.3)
30 (%35.7)
12 (%14.8)
89 (%36.6)
39 (%50.0)
30 (%35.7)
16 (%19.8)
85 (%35.0)

Kararsızım Katılmıyorum
f (%)
f (%)
15 (%19.2)
41 (%52.6)
22 (%26.2)
36 (%42.9)
16 (%19.8)
15 (%18.5)
53 (%21.8)
92 (%37.9)
12 (%15.4)
50 (%64.1)
19 (%22.6)
19 (%22.6)
17 (%21.0)
13 (%16.0)
48 (%19.8)
82 (%33.7)
15 (%19.2)
14 (%17.9)
27 (%32.1)
38 (%45.2)
19 (%23.5)
47 (%58.0)
61 (%25.1)
99 (%40.7)
15 (%19.2)
16 (%20.5)
25 (%29.8)
29 (%34.5)
17 (%21.0)
52 (%64.2)
57 (%23.5)
97 (%39.9)
18 (%23.1)
21 (%26.9)
29 (%34.5)
25 (%29.8)
23 (%28.4)
42 (%51.9)
70 (%28.8)
88 (%36.2)

Tablo 4 incelendiğinde ortaokul öğrencileri fen konularına çalışırken aile desteğine ihtiyaç duyduğu zamanlarda
sınıf düzeyi arttıkça sürekli geçiştirildiklerine yönelik bir algılarının olduğu görülmektedir. Fen konularını
çalışırken problem yaşadıkları durumlarla sınıf düzeyi arttıkça baş başa bırakıldıklarına yönelik algılarının
olduğu görülmektedir. Yine fen konularını öğrenirken aileden istenilen zamanlarda destek alabilme konusunda
sınıf düzeyi arttıkça bir azalmanın olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir bulgu olan fenle ilgili merak edilen
konularda ailelerinin onları her zaman dinlemeye ilişkin algılarının sınıf düzeyi arttıkça azaldığını
göstermektedir. Aynı şekilde son bulgu olarak ailelerinin onların fen konularını daha iyi anlama çabalarına
yönelik algılarının sınıf düzeyi arttıkça azaldığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, sınıf düzeyi arttıkça ortaokul
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öğrencilerinin fen bilimlerini öğrenirken ailelerin desteği ve ilgisinin azaldığına yönelik algılarının oluştuğunu
göstermiştir.

Sonuç
Elde edilen araştırma bulguları, ailelerin öğrencilerin okul dışındaki fen öğrenme süreçlerine katılımlarının
ortaokul sınıf düzeyine göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Öğrencilerin görüşlerine göre, fen öğrenme
sürecine aile katılımının, 8. sınıfa gelinceye kadar azaldığını göstermiştir. Dahası 6. sınıfta öğrenim gören
öğrencilerin görüşlerine göre, ailelerinin fen öğrenme süreçlerine aktif katılımı ve sorumluluk almalarının, 8.
sınıfta öğrenim görenlere göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular, ortaokul
öğrencilerinin fen bilimleri öğrenme süreçlerine ailelerinin katılım düzeyinin yetersizliğini ortaya koymaktadır.
Marsh ve James (2014) çalışmalarında ailenin çocuklarının öğrenme gelişiminde aldığı rol ve katılım düzeyinin
onların başarılarına doğrudan etki ettiğini ortaya koymuşlardır. Yine Chi, Wang, Liu, & Zhu (2017) ve Schulze
& Lemmer’un (2017) çalışmalarında çocukların çok erken yaşlarda fen bilimlerine ve fen bilimleri kariyerlerine
ilgi duymalarında onların öğrenme süreçlerindeki aile desteğinin önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda
araştırmanın sonuçları düşünüldüğünde aile desteğinin azalması, çocukların fen bilimlerindeki akademik başarı
ve motivasyona doğrudan etki edecek süreçlere yol açabileceği söylenebilir.

Öneriler
Özellikle ortaokulun üst sınıflarına devam eden öğrencilerin ortaöğretime geçiş için hazırlandıkları
düşünüldüğünde bilişsel ve duyuşsal olarak aile desteğine daha fazla ihtiyaç duyacaklardır. Bu bağlamda
çocukları üst sınıflara devam eden ailelerin fen öğrenme süreçlerine aktif katılım konusunda bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca okul dışında öğrencilerin fen öğrenme süreçlerine ailelerin daha fazla
katılımı konusunda ailelere fen bilimleri eğitim programları düzenlenerek ve fen bilimleri aile katılımı eğitim
materyalleri hazırlanarak, ailelerin öğrencilerin fen bilimleri öğrenme süreçlerine katılımı konusundaki
eksiklikleri giderilmeli ve ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Not
Bu çalışma, “The International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST)2019” konferansında sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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Ek 1. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmelerine Aile Desteği Algılarını Ölçmeye
Yönelik Anket Formu
Değerli öğrenciler,
Bu çalışma, fen bilimleri dersine ilişkin olarak evde ailelerinizin sizlere desteklerini tanımlamak amacıyla
gerçekleştirilmektedir. Lütfen her bir maddeyi dikkatlice okuyarak, seçeneklerden size en uygun olanın
yanındaki parantez içine (X) işareti koyunuz ve noktalı boşluklara uygun açıklamaları yazınız.
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
Okulunuz
………………………………………………………

Sınıfınız
6. Sınıf

Cinsiyetiniz: Kız

Yaşınız: …………

Erkek

Sizinle beraber kaç kardeşiniz var:……………

7. Sınıf

8. Sınıf

Sizinle beraber evde kaç kişi yaşamaktasınız………

Annenizin eğitim durumu

Okur-yazar değil

İlkokul

Ortaokul

Lise

Üniversite ve üstü

Babanızın eğitim durumu

Okur-yazar değil

İlkokul

Ortaokul

Lise

Üniversite ve üstü

Anneniz Çalışıyor mu?
 Evet
 Hayır
 Emekli
 Şu anda işsiz ama daha önce çalışıyordu

Babanız Çalışıyor mu?
 Evet
 Hayır
 Emekli
 Şu anda işsiz ama daha önce çalışıyordu

Evde fen bilimleri dersine çalışırken ailenizden yardım
almakta mısınız?
Evet
Hayır

Fen bilimleri dersi çalışırken hangi durumlarda
aile desteği almaktasınız?
Ödevlerimi yaparken
Araştırma yaparken
Merak ettiğim konularda

Cevabınız evet ise bu yardımı kimden almaktasınız?
Anne
Baba
Kardeş
Diğerleri

Katılmıyorum

7

Kararsızım

Fen konularına çalışırken aile desteğine ihtiyaç duyduğum zamanlarda sürekli geçiştiriliyorum
Fen konularını çalışırken problem yaşadığım durumlarla baş başa bırakılıyorum.
Fen konularını öğrenirken ailemden istediğim zaman destek alabiliyorum
Ailem her zaman fenle ilgili merak ettiğim konularda beni dinlemeye hazırdır
Ailem fen konularını daha iyi anlamam için çok çaba harcar

Katılıyorum

Fen bilimleri derslerine ailenizin ilgisini nasıl tanımlarsın?

