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ÖNSÖZ 
 

Bu araştırmada ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji 

dersine yönelik tutumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiş, tutumları ile ders 

başarıları arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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ÖZET 

Bu araştırmada ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji 

dersine yönelik tutumlarına ve ders başarılarına cinsiyetin, sınıf seviyesinin, anne ve 

baba eğitim seviyesinin etkisi ve derse yönelik tutum ile ders başarısı arasındaki 

ilişki araştırılmıştır. Araştırma Kırşehir ilinin Kaman ilçesi merkezinde bulunan 9 

ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 690 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın 

verileri Fen ve Teknoloji dersi tutum ölçeği ve kişisel bilgiler formu ile toplanmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre 7. sınıflarda öğrencilerin derse yönelik tutumları 

cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermezken, 8. sınıflarda kız öğrencilerin 

tutumlarının erkeklere göre daha olumlu olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin 

yılsonu Fen ve Teknoloji dersi puanları da erkek öğrencilerin yılsonu puanlarına göre 

daha yüksektir. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ve başarıları 

sınıf seviyelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Annenin ve babanın 

eğitim düzeyleri öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını 

etkilememektedir. Ancak anne ve babasının eğitim düzeyi lise ya da üniversite olan 

öğrencilerin ders başarılarının diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ile ders başarıları arasında 

pozitif yönlü ancak düşük seviyede bir ilişki tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Dersi Öğretimi, Tutum. 
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SUMMARY 
In this study, influence of gender, class level and educational level of parents 

on attitudes of Grade 7 and 8 Elementary Education students towards Science and 

Technology course and relationship between attitude towards course and class 

achievement were researched.  Study was made with 690 students in total who are 

studying in 9 elementary school of Kaman county, Kırşehir city. Research data were 

collected through attitude scale for Science and Technology course and also personal 

data forms.  

According to the results of study, attitudes of Grade 7 students towards course 

did not significantly differ in respect of gender, while attitudes of Grade 8 girls were 

more positive than boys.  Year-end grade points of girl students in Science and 

Technology course were higher than boys’. Attitudes of students towards Science 

and Technology course and their achievement did not differ significantly in respect 

of class levels. Education level of parents does no affect attitudes of students towards 

Science and Technology course, but it was seen that class achievement of students 

whose parents have high school or college education was higher than others. A 

positive-oriented, but low-level relationship was found between attitudes of students 

towards Science and Technology course and their class achievements. 
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BÖLÜM I 

1. GİRİŞ 

 

Fen ve Teknoloji dersi doğayı, teknolojiyi ve bilimsel düşünme yeteneğini 

içerdiği için önemli bir derstir. Ancak ülkemizde yapılan sınavların ve başarıya 

yönelik araştırmaların sonuçlarında görülmektedir ki, öğrenciler bu derste istenilen 

başarı düzeyine ulaşamamaktadırlar (MEB, 2003, MEB, 2005, MEB, 2007).  

 

Günümüzde insan hayatının her safhasını etkileyen teknolojik gelişmeleri 

algılayıp yorumlayabilmesi için temel Fen Bilgisi eğitiminden geçirilmesi 

gerekmektedir (Turgut ve diğ., 1997). 

 

Nitelikli Fen Bilgisi öğretimi, öğrenciye merak etmeyi, gözlemler yapmayı, 

sorunları görerek çözüm önerileri getirmeyi, sorgulayarak kestirimlerde bulunmayı, 

bilgi ve becerilerini bütünleştirerek anlamlı öğrenmeyi sağlayacak ve günlük hayata 

uygulanabilecek düzeyde olmalıdır. Etkili bir Fen öğretimi öğrenciyi gözlem 

yapmaya, çözüm önerileri üretmeye, öğrendiklerini günlük hayatta uygulamaya 

yöneltmelidir (Kaptan, 1999). 

 

Öğrencilerin başarı ya da başarısızlıklarında, tercihlerinde, ilgi alanlarını 

belirlemede duyuşsal özelliklerin rolü uzun yıllar araştırılmıştır. Yapılan 

araştırmaların sonuçları duyuşsal özelliklerin öğrenmeler üzerinde önemli etkisi 

olduğunu göstermektedir (Bloom 1979: 85-129). Öğrenci derse olumlu tutum 

geliştirmişse, ödevini yapar, devamsızlık yapmak istemez. Ancak olumsuz tutum 

geliştirmişse ödevlerini yapmak istemez, derse gelmemek için bahaneler arar (Ülgen 

1997: 89). 

 

Fen Bilgisi öğretiminde öğrencilerin derse karşı tutumları onların başarı 

düzeylerini oldukça fazla etkilemektedir. Özellikle Fen Bilgisi dersi öğrenciler için 

zor bir ders olarak görülmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak, fen bilimlerinde 
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istenilen başarı düzeyine ulaşılamamaktadır (Yaman ve Öner, 2006). Fen ve 

Teknoloji dersinde öğrencilerin tutumlarının nasıl olduğunun bilinmesi ve 

tutumlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi, derste başarıyı artırmak için ve 

öğrencilere dersi sevdirmek için alınacak önlemler konusunda büyük öneme sahiptir. 

 

1.1. Araştırmanın Amacı  

 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji 

dersine yönelik tutumları ile Fen ve Teknoloji dersindeki başarıları arasındaki 

ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın alt problemlerinde öğrencilerin Fen ve 

Teknoloji dersine yönelik tutumlarına ve başarılarına cinsiyetin, sınıf seviyesinin, 

anne eğitim düzeyinin ve baba eğitim düzeyinin etkisi araştırılmıştır.  

 

1.2. Araştırmanın Önemi 

 

Bilimin sürekli geliştiği, teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği günümüz 

dünyasında, Fen ve Teknoloji dersi giderek önem kazanmaktadır. Ancak MEB’ in 

yaptığı OKS, SBS sınavlarında ve uluslararası yapılan TIMSS, PISA sınavlarında 

Fen ve Teknoloji dersine yönelik başarının düşük olduğu görülmektedir. 

  

“IEA (Eğitimdeki Uluslararası Başarı Araştırmaları) araştırmalarından elde 

edilmiş bulunan sonuçlara göre, başarıda gözlenmiş toplam değişkenliğin yüzde 12 

ile 20 arasındaki bir kısmı dersle ilgili duyuşsal özelliklerdeki farklarla 

açıklanabilmektedir” (Bloom, 1979: 99).  

 

Tutumlar, davranışları belirlemede önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin de bir 

derse yönelik olumlu veya olumsuz tutumları derse çalışma yaklaşımlarını ve 

dolayısıyla başarılarını etkiler. Derse yönelik tutumların önceden bilinmesi olumsuz 

tutumların olumlu yönde değiştirilmesine olanak sağlayabilir (Durmaz ve 

Özyıldırım, 2005).  
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Baron ve Byrne (1979)’ ın belirttikleri gibi bireyin sahip olduğu tutumlar onun 

eğitim, meslek seçimi ve yaşam tarzı gibi önemli konularda verdiği kararları 

etkileyebilmektedir (Aktaran: Gürbüz ve Kışoğlu, 2007). Bunun için de öğrencilerin 

tutumlarına etki eden faktörlerin bilinmesi, olumsuz tutumların oluşmasını 

engellemek için ve olumsuz tutumları olumluya çevirmek için önemlidir.  Yapılan bu 

araştırma Fen ve Teknoloji dersinde başarıyı arttırma yolunda öğrencilere olumlu 

tutumlar kazandırma aşamasında eğitimcilere yardımcı olacaktır.  

 

1.3. Problem Cümlesi 

 

İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik 

tutumları ile Fen ve Teknoloji dersi başarıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  

 

 

1.3.1. Alt Problemler 

 

1. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik 

tutumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

2. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik 

tutumları ile sınıf seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

3. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik 

tutumları ile anne eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır?  

4. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik 

tutumları ile baba eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var 

mıdır?  

5. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi başarıları 

ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

6. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi başarıları 

ile sınıf seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

7. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi başarıları 

ile anne eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  
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8. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi başarıları 

ile baba eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

9. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik 

tutumları ile Fen ve Teknoloji dersi başarıları arasında anlamlı bir ilişki 

var mıdır?  

 

1.4. Sayıltılar 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin tutum ölçeğini ve kişisel bilgiler anketini 

samimi ve doğru bir şekilde cevapladıkları varsayılmıştır. 

 

1.5. Sınırlılıklar 

 

Araştırma 2009-2010 eğitim öğretim yılında Kırşehir ili Kaman ilçesi 

merkezindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden 

elde edilen veriler ile sınırlı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         BÖLÜM II 

LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. FEN BİLİMLERİ 

2.1.1. Fen Bilimleri ve Fen Öğretimi 

   

“Fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimlere kısaca, “Fen ve Tabiat Bilgisi” veya 

“Fen Bilimleri” adı verilir” (Akgün, 1996: 6). Fen Bilimleri gözlenen doğayı ve 

doğal olayları sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme 

gayretleri olarak tanımlanabilir (Güzel, 2000). Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut 

(1996) Fen Bilgisi’ ni “yaşamsal faaliyetler içinde meydana gelen doğal olayların 

yaratıcı ve eleştirel bir düşünceyle incelenip belli başlı genelleme ve ilkelere varma, 

bilginin doğasını düşünme, mevcut bilgi birikimini anlama ve yeni bilgiler üretme 

süreci” şeklinde tanımlamışlardır (Aktaran: Alkan, 2006: 4). 

 

Soylu ve İbiş (1999) ise Fen’ i; “insanın doğal çevresindeki işleyişi ve düzeni 

amaçlı, planlı bir çalışmayla inceleme, araştırma, test etme, onları yeni bağlantılar 

içinde ayırma bütünleştirme süreci ve bu yolla elde edilmiş güvenli bilgiler bütünü” 

olarak tanımlamışlardır. 

 

Topsakal (2006: 3)’ a göre Fen; bilimsel düşünme ve bu bilimsel düşünmeyi 

uygulamaya koymadır. Kişi fenle ilgili bilgilerini hayatının her alanında kolaylık 

olsun diye uygulamaya koyuyorsa Fen’ i biliyor demektir. 

 

İnsanoğlunun doğayı anlama gayretlerinin ürünü olan Fen Bilimleri, insanın 

kendisi ve doğal çevresiyle ilgili düzenli bilgilerle, bu bilgileri, durmadan geliştiren 

ve yenileştiren bilgi edinme yollarını kapsamaktadır. İlkokulda Hayat Bilgisi ve Fen 

Bilgisi dersleri içinde yapılan fen bilimleri öğretimi ile çocukların, çevreyi inceleme 

merakları geliştirilir, yakın çevrelerinde yer alan fenle ilgili bilgilerle ve bu bilgileri 

edinme yollarıyla tanışmaları sağlanır (Kaptan, 1999). 
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Fen Bilimleri’ ndeki gelişmeler, sadece bireylerin değil, ülkelerin ekonomik ve 

sosyal yaşantısını da önemli ölçüde etkilemektedir. Tıptan tarıma, ekonomiden 

savunma sanayisine kadar hemen her sahada, Fen Bilimleri’ nin etkilerini görmek 

mümkündür (Akgün, 1996: 6).  

 

Ülkeler, geleceklerini garanti altına almak, ekonomik ve teknolojik yarışta 

geride kalmamak için Fen Bilimleri’ ne önem vermek zorundadır. Çünkü bilim ve 

teknolojinin hızla gelişmesi, bu gelişmelerin sağladığı buluş ve yenilikler, toplumları 

büyük ölçüde etkilemekte ve hayatın akışı bunlarla düzenlenmektedir. Dünyada, her 

geçen gün yeni teknolojiler üretilmekte ve yeni buluşlar olmaktadır. Bilgisayardan, 

uzay ve haberleşme teknolojisine kadar, baş döndürücü hıza erişen bu gelişmelerden 

yararlanmak için onları takip ederek anlamak gerekir. Çağı yakalayıp aşabilmek için 

sadece dünyadaki gelişmeleri takip etmek yetmemekte, onlara kısa zamanda uyum 

sağlayıp yeni teknolojiler üretmek gerekmektedir. Ancak bu şartlara uyum sağlayan 

milletlerin, uluslararası ekonomik ve teknolojik yarışta, ön saflarda yer alması 

mümkün olacağından, bunun bilincinde olan ülkeler farklı sahalarda eğitim görmüş 

düşünebilen, araştırabilen, gördüklerini ve düşündüklerini pratiğe aktarabilen 

elemanlar yetiştirebilmenin uğraşındadırlar (Akgün, 1996: 6-7). 

 

Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin hayatımıza etkisi, günümüzde belki de geçmişte hiç olmadığı kadar açık 

bir biçimde görülmektedir. Hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de 

hayatımızı etkilemeye devam edeceği düşünülürse ülkelerin, güçlü bir gelecek 

oluşturmak için her vatandaşın Fen ve Teknoloji okuryazarı olarak yetişmesinin 

gerekliliği ve bu süreçte Fen derslerinin anahtar bir rol oynadığı görülecektir. Bu 

nedenle, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün toplumlar sürekli olarak Fen ve 

Teknoloji eğitiminin kalitesini artırma çabası içindedir (MEB, 2006). 

 

Okulda verilen Fen Bilgisi eğitimi, gelişen bir dünya ve toplum içinde doğup 

büyüyen ve Fen dünyasına ilgisi sürekli olan insanlar için yasam boyu süren Fen 

eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturur. Çağın gerektirdiği şartlara uyum 
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sağlayabilecek nitelikte bireyler yetiştirmek için Fen öğretimi niteliği sürekli 

geliştirilmelidir. Bunun için de bilimsel kuşku olarak adlandırılan bir sorunun 

oluşması ve gözlemlere, deneylere dayalı bir yöntemle çözüme ulaşılması gerekir. 

Çocuk açısından Fen Bilimleri, çocuğun çevresini anlamaya yönelik bilgi edinmesini 

sağlama ve düşünce sistemi geliştirmesine yardım etme gibi fonksiyonları içerir. Bu 

çerçevede ilköğretimde Fen programlarının amaçları: 

- Gerçekçi ve tutarlı bir dünya görüsü geliştirme, 

- Bilimin kavramsal yapısını açıklama, 

- Bilimsel yöntemin kullanılması için gerekli beceriler geliştirme, 

- Fen ve teknolojideki yeni gelişmelere uyabilme, 

- Topluma verimli yurttaş hazırlama, olarak belirlenmektedir (Kaptan, 1999). 

 

Bugünkü Fen eğitiminin amaçlarından biri çocukların doğaya ilişkin sorularına 

cevap bulmak, diğeri ise çocukların değişen çevreye uyumlarını sağlamaktır (Güzel, 

2000). Fen Bilgisi konuları çocuğun doğasına yakın konulardır. Çocuğun soluduğu 

hava, yürüdüğü yol, yedikleri, içtikleri, giydikleri, yaşadığı çevre, dünya Fen Bilgisi’ 

nin konularındandır (İflazoğlu, 2000). 

 

Çocukların hayata kolay uyum sağlamaları, içinde bulundukları çevreyi çok iyi 

gözlemlemelerine ve mümkün olduğunca olaylar oranında neden sonuç ilişkilerini 

kurarak sonuç elde etme yollarını öğrenmelerine bağlı olduğundan, Fen Bilgisi 

dersinde çocukların içinde yasadıkları çevreyi ve evreni bilimsel yönden ele alıp 

incelemeleri amaçlanır. Bu bakımdan Fen Bilgisi dersi öğrencilere çevrelerini 

bilimsel metotlarla inceleyerek olay ve durumlar karsısında objektif düşünme ve 

doğru kararlar verme alışkanlığını kazandırarak, onların çevresine, ailesine ve 

kendilerine yararlı olmalarını sağlanır (Kaptan, 1999). 

 

Fen eğitiminin amacı öğrencilere bilimsel bilgiyi ezberletmek olmamalıdır. 

Öğrencileri sorgulamaya, test etmeye, deney yapmaya yönelterek bilimsel tutumları 

ve zihinsel süreç becerilerini kazanmak temel amaç olmalıdır (İflazoğlu, 2000). 
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Fen öğrenmeye iki zıt ve aşırı uçtan bakılabilir: Birincisi, Fen’ i tamamen 

olgunlaşmış ve durağan bir bilgi yığını; öğrencileri de henüz Fen’ i bilmeyen, bu 

nedenle mevcut bilgi birikiminin etkin ve verimli bir şekilde aktarılacağı bir kitle 

olarak görmektir. Bu durumda öğretim yöntemleri de olabildiğince öğretmen 

merkezli ve bilenden bilmeyene bilginin aktarılması şeklindedir (MEB, 2006). 

 

İkinci bakışa göre Fen, bir bilgi birikimi olduğu kadar bunun nasıl elde edildiği 

ile ilgili tarihsel süreçleri ve yöntemleri de içine alan ve genişletilmesi gereken bir 

mirastır. Bu bakışa göre öğretmekten çok “öğrenme” ağırlık kazanmaktadır. Dolayısı 

ile öğrencinin zihinsel ve bedensel olarak ne yaptığı, eğitimciler için öğretmenin ne 

yaptığından çok daha önemli olmaktadır. Öğrencinin pasif olarak öğrenmesinden 

çok; tıpkı bir bilim adamı gibi gereksinim duyulan bilgiyi ortaya çıkarmaya ve 

değerlendirmeye yönelik etkinliklerde bulunması, aktif olarak bilgi üretmeye ve 

edinmeye çabalaması ve bunu uygun şekillerde tartışmaya sunması “anlamlı 

öğrenme” olarak nitelendirilmektedir (MEB, 2006). 

 

2.1.2. Fen Bilimleri Okuryazarlığı 

 

Fen Bilimleri eğitiminin temel amaçlarından biri de öğrencileri bilimsel 

okuryazar olarak yetiştirmektir. Bir toplum bilimsel okuryazar bireylerden oluşursa, 

hem yeniliklere kolayca uyum sağlar, hem de yeniliklere kendisi önderlik edebilecek 

duruma gelir (Soylu, 2004: 51).  

 

NRC, 1996 yılında yayınladığı Ulusal Fen Eğitimi Standartları isimli yayında 

Fen okuryazarlığını, ekonomik üretkenliğe, kültürel ve sivil olaylara katılma, kişisel 

kararlar verme için gerekli bilimsel kavram ve yöntemleri bilme ve anlama olarak 

tanımlamıştır (Çepni, 2006: 11). 

 

Fen ve Teknoloji okuryazarlığı, bireylerin araştırma, sorgulama, eleştirel 

düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu 

öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu 
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sürdürmeleri için gerekli olan Fen’ le ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin 

bir bileşimidir (MEB, 2006). 

 

Çepni ve diğerleri (2003) Fen okur-yazarı bir bireyin aşağıdaki davranışları 

göstermesi gerektiğini belirtmişlerdir: 

 
1. Uzmanları uzman olmayanlardan, teorileri dogmalardan, verileri efsanelerden, 

delilleri propagandalardan, olguları kurgulardan, bilgileri fikirlerden ayırt etme 

 

2. İnsan yaşamının bir şekilde Fen ve teknolojiden etkilendiğinin farkında olma 

 

3. Toplumda Fen’in politik, hukuki, ahlaki ve bazen manevi bir boyutunun 

olduğunu bilme 

 

4. Bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığını ve verilerin nasıl geçerlilik 

kazandığını anlama 

 

5. Bilimsel bilgiyi, sosyal kararlar vermede, yargı oluşturmada ve problem 

çözmede kullanma 

 

6. Fen’i, müneccimlik, büyücülük ve batıl inanç gibi sözde bilimlerden ayırma 

 

7. Fen’in gittikçe artan doğasının “sonsuz sınırda” olduğunu görme 

 

8. Bilimsel araştırmaları bilginin üreticisi, halkı da bilimsel bilgiyi kullanıcı 

olarak görme 

 

9. Fen ve teknoloji bilgisini içeren kararlarda olasılıkları, sınırlılıkları ve riskleri 

görme 

 

10. Olguların ötesinde, analiz ve yöntem bilgisinin bilgiyi nasıl doğurduğunu 

bilme 

 

11. Fen kavram ve konuları ile teorilerinin değişmez olmadığını görme 

 

12. Kişisel ve sosyal bağlamdaki özellikler; ahlaki, hukuki ve politik alanlardaki 

bilimsel problemlerin birden fazla “doğru” cevabının olacağını bilme 
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13. Ne zaman sebep – sonuç ilişkisi kurulamayacağını görme 

 

14. Bilim adamlarının meraklarının ürünü olan araştırmaların amacına yönelik 

önemini anlama 

 

15. Global ekonominin Fen ve teknolojideki ilerlemelerden etkilendiğini görme 

 

16. Fen sosyal kanunların çözümünde kültürel, ahlaki ve manevi konuların ne 

zaman yer aldığını görme 

 

17. Bir kişinin geçerli bir hüküm verme veya mantıklı bir karar vermek için 

yeterli veriye sahip olup olmadığını görme 

 

18. Fen, sosyal, kişisel ve kentsel problemlerin, doğal ve sosyal bilimleri içeren 

farklı alanlardaki bilgilerin sentezini gerektirdiği görüşüne sahip olma 

 

19. Fen’de bilinmeyen pek çok şey olduğunu ve belki daha önemli buluşların 

gelecekte ortaya çıkarılacağını anlama 

 

20. Fen okuryazarlığının, insani ve sosyal bağlamda fen ve teknolojideki 

kazanımları elde etme, analiz etme, sentezleme, düzenleme, değerlendirme ve uygulama 

için bir yöntem olduğunu bilme 

 

21. Fen ve teknoloji ile fen, teknoloji ve insani konular arasındaki karşılıklı 

ilişkileri görme 

 

22. Günlük hayatta fen ve teknolojinin insanın uyum kapasitesine ve bireyin 

sermayesinin zenginleştirilmesine hizmet ettiğinin farkında olma 

 

23. Fen ve sosyal konuların genellikle bireysel eylemlerden çok işbirliği ile 

çözülebildiğinin farkında olma 

 

24. Fen ve sosyal problemlerin bugünkü çözümlerinin ileride başka bir problem 

meydana getirebileceğinin farkında olma 

 

25. Bir problemin kısa ve uzun vadeli çözümünün aynı sonuçları 

veremeyebileceğinin farkında olma 
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2.1.3. Fen ve Teknoloji İlişkisi 

 

Fen, fiziksel ve biyolojik dünyayı tanımlamaya ve açıklamaya çalışan bir 

bilimdir. Bilimsel çalışmalar sonucunda organize, test edilebilir, objektif ve tutarlı bir 

bilgi bütünü oluşturulmuş ve oluşturulmaya devam edilmektedir. Fen gözlem yapma, 

hipotez kurma, test etme, bilgi toplama, verileri yorumlama ve bulguları sunma 

süreçlerini içeren, deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı 

temel alan bir araştırma ve düşünme yoludur. Hayal gücü, yaratıcılık, yeni 

düşüncelere açık olma, zihinsel tarafsızlık ve sorgulama, bilimsel çalışmalarda 

oldukça önemlidir (MEB, 2006). 

 

Fen, sabit ve kesin bir bilgiler bütünü değil, bilimsel bilgiler, yeni deliller elde 

edildikçe fiziksel ve biyolojik dünyayı daha iyi açıklamak için sürekli gözden 

geçirilerek düzeltilen ve geliştirilen, doğal dünyayı sistematik bir şekilde araştırarak 

elde edilen organize bir bilgi bütünüdür. Fenin içeriği sürekli değişime uğrayarak 

gelişirken, yöntemleri daha az değişime uğramaktadır. (MEB, 2006). 

 

Teknoloji, sadece bilgisayar gibi elektronik cihazlar ve bunların çeşitli 

uygulamaları değildir. Teknoloji fen, matematik, kültür vb. disiplinlerden elde edilen 

kavram ve becerileri kullanan bir bilgi türüdür hem de materyalleri, enerjiyi ve 

araçları kullanarak belirlenen bir ihtiyacı gidermek veya belirli bir problemi çözmek 

için bu bilginin insanlık hizmetine sunulmasıdır. Teknoloji insanların istek ve 

ihtiyaçlarını gidermek için araçlar, yapılar veya sistemlerin geliştirildiği ve 

değiştirildiği bir süreçtir (MEB, 2006). 

 

Fen ve teknolojinin birçok ortak yönü olduğu gibi farklılıkları da vardır. Hem 

bilimsel araştırmalarda hem de teknolojik tasarım süreçlerinde benzer beceriler ve 

zihinsel alışkanlıklar kullanılması Fen ve teknolojinin ortak yönü iken, bu ikisini 

birbirinden ayıran en önemli özellik, amaçlarının farklı olmasıdır. Fen’ in amacı 

doğal dünyayı anlayarak açıklamaya çalışmak; teknolojinin amacı ise insanların istek 

ve ihtiyaçlarını karşılamak için doğal dünyada değişiklikler yapmaktır (MEB, 2006). 
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Fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi fen bilimleri, teknolojik değişme ve 

gelişmeyi doğrudan etkilemektedir. Bilim ve teknolojide Fen Bilimleri’ nin yeri 

bilindikçe Fen eğitiminin önemi de giderek artmaktadır (Aydın ve Polat, 2000). 

 

 

2.2. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 

Milli Eğitim Bakanlığı’ nın 2006 yılında yayınladığı Fen ve Teknoloji dersi 

öğretim programında, programın temel yapısı ve amaçları aşağıdaki gibi verilmiştir 

(MEB, 2006). 

 

2.2.1. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın Temel Yapısı 

 

Fen ve Teknoloji dersinde, yedi ayrı öğrenme alanı bulunmaktadır: 

Canlılar ve Hayat 

Madde ve Değişim 

Fiziksel Olaylar 

Dünya ve Evren 

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkileri (FTTÇ) 

Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) 

Tutum ve Değerler (TD) 

 

Fen ve Teknoloji dersinin üniteleri yedi öğrenme alanından ilk dördü üzerine 

yapılandırılmış olup diğer üç öğrenme alanı her bir ünitenin içinde kazandırılması 

öngörülen temel anlayış, beceri, tutum ve değerleri içerdiği için FTTÇ, BSB ve TD 

alanlarına dayalı olarak ünitelendirme yapılmamıştır. Çünkü bu alanlar için 

öngörülen kazanımlar birkaç haftalık ünitelerin konusu değildir. Anlayış, beceri, 

tutum ve değerler Fen ve Teknoloji dersinin bütünü içinde ve ilk dört öğrenme 

alanının kazanımları ile ilişkilendirilerek kazandırılabilir. 

 

Fen ve Teknoloji Dersi 6, 7 ve 8. Sınıf Öğretim Programı’nda, üniteler 

organize edilirken bazı temel anlayışlar ve hareket noktaları belirlenmiş ve ünitelerde 
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bu ana ilkelere olabildiğince uyum sağlanacak şekilde kazanım ve etkinlik seçimine 

gidilmiştir. Sözü geçen temel anlayışlar ve hareket noktaları, yedi başlık altında 

toplanabilir: 

• Az Bilgi Özdür 

Ünitelerde öngörülen kazanımlar, pek çok sayıda bilgi ve kavramı, yüzeysel ve 

birbirinden ayrık biçimde, özümsenmesi imkânsız bir hızla işlemek yerine, az sayıda 

kavram ve bilginin gerçek bir öğrenmeye imkân verir tempoda sunumunu sağlayacak 

şekilde seçilmiştir. 

• Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı 

Ünitelerde kazanımlar ve etkinlikler seçilirken fen ve teknoloji okuryazarlığının 

yedi boyutu gözetilmiş, öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı bireyler olarak 

yetişmeleri için programın elverişli bir çerçeve oluşturmasına özen gösterilmiştir. 

 

• Öğrenme Sürecine Yaklaşım 

Programda, yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı öncelikli olup öğrenmenin her 

bireyin zihninde, çoğu zaman o bireye özgü bir süreç sonunda gerçekleştiği görüşüne 

ağırlık verilmiştir. Bu anlamda, öğretim programında öğrenciyi fiziksel ve zihinsel 

olarak etkin kılan, yapılandırıcı yaklaşıma uygun çeşitli öğretim stratejilerine yer 

verilmiştir.  

 

• Ölçme ve Değerlendirme 

Programda, geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile birlikte alternatif 

ölçme ve değerlendirme yaklaşımları benimsenerek öğrenciyi değerlendirmenin 

yanında, öğrenme sürecini değerlendirme anlayışına ağırlık verilmiştir. Böylece, 

değerlendirme sürecini, öğrenme sürecine kaynaştırma ve bu süreci ıslah için bir araç 

olarak kullanma yoluna gidilmiştir. 

 

• Gelişim Düzeyi ve Bireysel Farklılıklar 

Kazanımlar ve etkinlikler seçilirken öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişim 

düzeyleri gözetilmiş, ayrıca bireysel farklılıkları hesaba katılarak farklı etkinliklerin 

seçimi ve yeri geldikçe öğrencilerle birebir ilgilenme teşvik edilmiştir.  

 

• Bilgi ve Kavram Sunum Düzeni 

Programda sarmallık ilkesi esas alınmış, pek çok konuya, gittikçe derinleşen bir 

içerikle her sınıfta yer verilmiş; böylece yeterli sıklıkla geriye gönderme sağlanarak 

öğrenilenlerin pekiştirilmesi için alt yapı oluşturulmuştur. 
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• Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle Uyum 

Programın ilgili diğer derslerin programlarıyla paralelliği ve bütünlüğü 

gözetilmiştir. Ayrıca uygun olan yerlerde, işlenen konunun katkıda bulunduğu ara 

disiplin kazanımlara gönderme yapılmıştır. 

 

2.2.2. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın Amaçları 

 

Tüm vatandaşların Fen ve Teknoloji okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan 

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları aşağıda sıralanmıştır 

(MEB, 2006):  
Öğrencilerin; 

• Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile 

heyecanını yaşamalarını sağlamak, 

• Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu 

geliştirmelerini teşvik etmek, 

• Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki 

karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak, 

• Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerileri 

kazanmalarını sağlamak, 

• Eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı meslekler 

hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak, 

• Öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen mahiyetine ayak 

uydurabilecek kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak, 

• Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem 

çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak, 

• Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını 

sağlamak, 

• Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve 

çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli 

kararlar vermelerini sağlamak, 

• Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin 

sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre 

ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak, 

• Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik 

verimliliklerini artırmalarını sağlamaktır. 
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2.3. TUTUM 

2.3.1.Tutum ve Tutumun Öğeleri 

 

Birçok sosyal psikolog tutumu, çeşitli yaklaşımlara uygun olarak değişik 

şekillerde kavramlaştırmışlardır. Smith (1968) ‘e göre “Tutum, bir bireye atfedilen 

ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir 

biçimde oluşturan bir eğilimdir” (Aktaran: Kağıtçıbaşı, 2006: 102). Smith’ in 

tanımına göre tutum, doğrudan gözlenen bir özellik değil, bireyin gözlenebilen 

davranışlarından çıkarım yapılarak bireye atfedilen bir eğilimdir (Kağıtçıbaşı, 2006: 

102).  

 

Aiken’ e göre tutum, bireylerin insanlara, nesnelere, konulara, olaylara yönelik 

zihinsel eğilimleridir (Aktaran: Köseoğlu, 2010). Baysal ve Tekarslan (2004: 299) 

tutumu, bireyin çevresindeki herhangi bir konuya karşı sahip olduğu bir tepki ön 

eğilimi olarak ifade etmişlerdir. Bern(1970) tutumu “bir objeye ya da insana karşı 

olumlu ya da olumsuz duygular” olarak tanımlamıştır (Aktaran: Bozkurt ve diğerleri, 

2000). “Esasında tutum, bir tepki hazırlığı olarak düşünülebilir. Kendisi bir davranış 

değildir, davranışın ön koşuludur” (Ünal, 1981: 9). 

 

Tutumlar üç temel öğeden oluşurlar; Bilişsel öğe, duyuşsal öğe ve davranışsal 

öğe. Tutum objesi hakkında sahip olunan bilgiler bilişsel öğeyi, tutum objesine karşı 

gözlenebilen ve kişiden kişiye değişebilen hoşlanma-hoşlanmama şeklindeki 

duygusal tepkiler, duyuşsal öğeyi, tutum objesine karşı gözlenebilen sözlü ya da 

eylemsel tüm davranışlar davranışsal öğeyi oluşturur (Kağıtçıbaşı, 2006: 104, Baysal 

ve Tekarslan, 2004: 300, Şimşek ve diğ., 2001: 54). Bilişsel, duygusal ve davranışsal 

öğeler yerleşmiş tutumlarda tam olarak bulunur. Zayıf tutumlarda ise davranışsal öğe 

çok zayıf olabilir (Kağıtçıbaşı, 2006: 104). 

 

“Öğeler, bir tutumu kendi içinde tutarlılığı olan bir sistem haline sokar. Tutum, 

bireyi davranışa hazırlayıcı karmaşık bir eğilimdir. Böylece, bireyin çevresindeki 

çeşitli objelere karsı beslediği duyguları, o objeler hakkındaki fikirleri ve bilgileri ve 
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onlara karsı davranışları devamlılık ve düzenlilik gösterir” (Kağıtçıbaşı, 2006: 104). 

Tutumun öğeleri arasında genellikle iç tutarlılık olduğu varsayılmaktadır. Bu 

varsayıma göre bireyin bir konu hakkında bildikleri ondan hoşlanmasını 

gerektiriyorsa (bilişsel öğe), birey o konudan hoşlanır (duyuşsal öğe) ve bunu sözleri 

ya da davranışları (davranışsal öğe) ile gösterir (Baysal ve Tekarslan, 2004: 302). 

 

Son yıllarda, tutumların duygu, düşünce ve davranış eğilimi öğeleri 

sorgulanmaya başlanması ve bir tutumun var olabilmesi için bu öğelerin hepsinin 

birlikte var olması gerekmediği ortaya konulması ile birlikte son yıllarda yapılan 

tutum tanımları da yeniden şekillendirilmiştir (Kağıtçıbaşı, 2006: 106). 

 

Pratkanis ve Greenwald (1989)’ a göre tutum, bireylerin, farkında oldukları bir 

obje ile ilgili değerlendirmelerini içerir. Zanna ve Rempel (1988) ise tutumları “bir 

objenin olumlu veya olumsuz değerlendirmesidir” şeklinde ifade etmişlerdir. Judd ve 

diğerleri (1991)’ ne göre tutumlar çeşitli objelerin bellekte saklı tutulan 

değerlendirmeleridir (Aktaran: Kağıtçıbaşı, 2006: 106). 

 

Bu tanımlarda görüldüğü gibi duygu, düşünce ve davranış artık tutumun 

olmazsa olmaz öğeleri arasında görülmemektedir. Ancak tutumun üç öğeden 

oluştuğu tezi hala kabul görmektedir. Bir eğilimin tutum olarak kabul edilebilmesi 

için asgari şart, bir zihinsel değerlendirmedir. Ancak kişilerin zaman içinde 

geliştirdiği yerleşik tutumların çoğu duygusal ve davranışa yönelik öğeleri de içerir 

(Kağıtçıbaşı, 2006: 106). 

 

 

2.3.2. Tutumun Boyutları 

 

Tutum kavramları ve araştırmaları tutumların çeşitli boyutlarda 

betimlenebileceklerini göstermiştir. Rosenberg, Scott, Shaw ve Wright bu boyutları 

çeşitli şekillerde gruplara ayırmışlardır (Aktaran: Baysal ve Tekarslan, 2004: 302-

306): 
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1. Tutumun Konusu: Bütün tutumların bir konusu vardır. Irklar, sendikalar, 

dini mezhepler, iktisadi konular vb. tutum konuları vardır. Tutumu ölçülen bireyin 

tutum konusu hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. 

 

2. Tutumun Yönü: Tutumun konusuna karşı gösterilen olumlu ya da olumsuz 

tepki tutumun yönünü belirler. 

 

3. Değişim Aralığı: Bütün tutumlar en olumlu ve en olumsuz iki uç nokta 

arasında bir değişim aralığına sahiptir. 

 

4. Yoğunluk: Yoğunluk tutumun duygusal öğesinin gücüdür. 

 

5. İki Yönlü Çekim: Bazı durumlarda tutumun bileşiminde aynı anda hem 

olumlu hem olumsuz unsurlar var olabilir. 

 

6. Belirginlik (Merkezilik): Bir tutumun diğer tutumlar arasında birey için ifade 

ettiği öncelik durumudur. Merkezilik bir grup tutum arasından en önemli olan tutumu 

ifade eder. 

 

7. Bilişsel Karmaşıklık: Bireyin tutum objesi hakkında sahip olduğu bilgi 

sayısıdır. 

 

8. Tutumun Esnekliği: Çeşitli baskılar altında tutumun değişme kolaylığıdır. 

 

 

2.3.3. Tutumların Oluşumu  

 

Tutumların oluşumu konusunda çok çeşitli yaklaşımlar olmasına rağmen tutum 

oluşumundaki faktörler şu şekilde sıralanabilir (Baysal ve Tekarslan, 2004: 309): 

1.Genetik faktörler 

2.Fizyolojik koşullar 

3.Tutum konusu ile doğrudan deneyim 
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4.Kişilik 

5.Toplumsallaşma süreci 

6.Grup üyeliği 

7.Sosyal sınıf 

 

Bu faktörlerden ilk dördü bireyin kendi yapısıyla ilgilidir ve bu faktörlerin 

tutuma etkisi hakkında çok az araştırma vardır. Diğer faktörlerle ilgili çok araştırma 

yapılmıştır. Yapılan araştırmalara göre tutum oluşumunda en etkili faktörlerin 

toplumsallaşma süreci ve grup üyeliği olduğu görülmektedir. Bireyler 

toplumsallaşma sürecinde bulundukları toplumun ya da girmek istedikleri grubun 

tutumlarını ve değerlerini benimsemektedirler (Baysal ve Tekarslan, 2004: 309). 

 

2.3.4. Tutum Davranış İlişkisi 

 

Tutumun öğelerinden biri davranış eğilimidir. Bir davranışın gözlenmesi 

sonucunda belli bir tutumun var olduğuna atıf yapılabilir. Ancak dünyada ve 

Türkiye’ de yapılan bazı araştırmalar, insanların tutumları ile davranışları arasında 

tutarsızlık olabileceğini göstermektedir (Kağıtçıbaşı, 2006: 107-109). Tutumun 

davranışa dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

1.Çevrenin Etkisi: Tutum davranış ilişkisini ortaya çıkaran bazı araştırmalarda 

davranışı belirlemede çevresel faktörlerin tutumdan daha etkili olduğu görülmüştür. 

Ancak çok güçlü tutumlar ortamsal engelleri aşıp davranışa yol açabilmektedir 

(Kağıtçıbaşı, 2006: 109). Bireyin ait olma isteği ve toplumla uyumlu yaşama 

gereksinimi, tutumu farklı olsa bile bireyi toplumun beklentisine göre davranış 

göstermeye itecektir (Baysal ve Tekarslan, 2004: 308,309). 

 

2. Zaman Faktörü: Tutum ile davranışı ölçme arasındaki zaman uzadıkça, işin 

içine tutum davranış ilişkisini etkileyebilecek daha fazla değişken girebilir 

Dolayısıyla tutum ile davranış arasındaki tutarlılık düşer (Kağıtçıbaşı, 2006: 110).  
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3. Tutumun Güç Derecesi: Bir tutumun gücü, her üç öğesinin (zihinsel, 

duygusal, davranışsal) gücünün toplamı olarak düşünülebilir. Tutumun bu üç 

öğesinin güç derecesi birbirinden farklı olabilir. Yerleşmiş, köklü tutumlarda bu üç 

öğenin gücü de yüksektir. Tutumun gücünü etkileyen faktörlerden birisi, o tutum 

objesi hakkında sahip olunan bilgidir. Bir konu hakkında ne kadar çok bilgiye sahip 

olunursa, o konuya ilişkin tutumun gücü ve davranış-tutum arasındaki tutarlılık 

artmaktadır. Tutumun gücünü etkileyen bir başka faktör de kişinin tutum objesiyle 

olan ilişkisidir. Kişi kendini ilgilendiren ve kendisi için önem taşıyan konularda daha 

güçlü tutumlara sahiptir. Tutumun gücü arttıkça o tutuma ilişkin yapılan davranış 

tahminleri de daha doğru olmaktadır. Ayrıca güçlü tutumları değiştirmek, zayıfları 

değiştirmeye oranla daha zordur (Kağıtçıbaşı, 2006: 110-112).   

 

4. Tutumun Ulaşılabilirliği: Bazı tutumlar bellekten daha çabuk çağrılabilir 

ve böylece daha kolay bilinç düzeyine ulaşır ve davranışı etkiler. Tutumun 

ulaşılabilirliği, tutum davranış ilişkisinde önemlidir (Kağıtçıbaşı, 2006: 112-113). 

 

5. Farkındalık: Farkındalık, kişilerin kendi tutum ve davranışlarının ne ölçüde 

farkında olduklarını belirtmek için kullanılır. Yapılan araştırmalar, yüksek 

farkındalığın tutum davranış ilişkisini güçlendirdiğini göstermektedir. Farkındalık 

tutumlara ulaşmayı kolaylaştırır; farkındalığımız yüksek olduğunda herhangi bir 

konudaki tutumumuzun ne olduğunu daha iyi biliriz ve tutumlar belleğe daha kolay 

çağrılır, dolayısıyla davranışları daha kolay etkiler. Farkındalık sayesinde kişi bir 

davranışta bulunmadan önce bilişsel bir süreçten geçer. Bu bilişsel süreç 

davranışların çevresel faktörlerden çok tutumlardan etkilenmesine yol açar  

(Kağıtçıbaşı, 2006: 114). 

 

6.Ölçme Yöntemleri: Belli bir davranışı ölçmek için çok genel tutumların 

ölçülmesi, tutum ile davranış arasında tutarsızlık çıkmasının sebeplerinden biri 

olarak gösterilebilir. Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalarda bu ölçüm sorunu 

yaşanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, belli tutumların ölçülmesinin belli 

davranışların öngörülmesinde daha çok işe yaradığını göstermiştir (Kağıtçıbaşı, 

2006: 109). Ölçme yöntemlerinin uygulandığı ortam, ölçme aracındaki soruların 
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anlaşılma güçlüğü, dikkatsiz yanıtlayıcılar, yeterli bilgiye sahip olmayan 

uygulayıcılar tutum ve davranış arasındaki ilişkinin yanlış saptanmasına neden 

olabilir (Baysal ve Tekarslan, 2004: 308). 

 

2.3.5. Tutumların Ölçülmesi 

 

“Bir tutum doğrudan ölçülemez, ancak dolaylı olarak davranış yoluyla 

ölçülebilir. Bu ölçmede genellikle kullanılan davranış, sorulara cevap vermek ya da 

fikir belirtmek şeklinde beliren sözel davranıştır” (Kağıtçıbaşı, 2006: 134). Tutumlar 

doğrudan ölçülemedikleri için, tutumları en duyarlı biçimde ölçülebileceği 

düşünülerek geliştirilen tutum ölçüm teknikleri arasında en çok kullanılanı tutum 

ölçekleridir (Baysal ve Tekarslan, 2004: 311). 

 

2.3.5.1. Direkt Ölçümler 

 

2.3.5.1.1. Thurstone Ölçekleri 

 

Thurstone ilk defa sosyal tutumların ölçülebileceğini ileri sürmüştür. Tek 

boyutlu ölçek geliştirmek için farklı teknikler bulmuştur. Bunlar içinde en yaygın 

olanlar; çift karşılaştırmalar tekniği ve eşit görünen aralıklar ölçeği tekniğidir. Eşit 

görünen aralıklar tekniğinde çok sayıda tutum cümlesi çok sayıda hakem tarafından 

birbirinden eşit aralıklı farklılıklar gösteren 11 kümeye ayrılır.  Hakemlerin cümleye 

verdikleri ölçek puanının ortalaması cümlenin ölçek değerini ifade eder (Kağıtçıbaşı, 

2006: 134-136). 

 

Hazırlanan önermeler sıraya konmadan bir araya getirilerek bir soru formu 

hazırlanır. Bireylerden katıldıkları maddelere (+), katılmadıklarına (-) koymaları 

istenir. İşaretlenen önermelerin medyan değerlerinin aritmetik ortalaması 

yanıtlayıcının ölçek puanını oluşturur. Thurstone’ nun eşit görünen aralıklar yöntemi 

tutum araştırmalarında en çok kullanılan tekniktir. Hazırlaması zahmetli ve zaman 
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alıcı olmasına rağmen ölçeklerin geçerlik ve güvenirliği oldukça yüksek bulunmuştur 

(Baysal ve Tekarslan, 2004: 314, 315). 

 

2.3.5.1.2. Likert Ölçekleri  

  

Bu tip ölçeklerde belli bir tutuma ilişkin çok sayıda tutum cümlesi bir araya 

toplanarak denek grubuna verilir. Deneklerden bu cümlelere beş kategori üzerinden 

tepki göstermesi istenir. Her kategorinin belli bir puan değeri vardır. Deneğin verdiği 

cevaplardaki puanlar toplanarak toplam puan elde edilir. Kategoriler ve puanları şu 

şekildedir: 

Fikrime çok uygun      5 puan 

Fikrime uygun             4 puan 

Kararsızım                   3 puan 

Fikrime aykırı              2 puan 

Fikrime çok aykırı       1 puan      

(Kağıtçıbaşı, 2006: 136-138). 

 

“Likert ölçeklerinde 0,85 güvenilirlik katsayısı oldukça geneldir. Likert 

ölçeğinin önemli bir özelliği de etken çözümlenmesine olanak vermesidir” (Baysal 

ve Tekarslan, 2004: 315). 

 

2.3.5.1.3. Guttman Ölçekleri 

 

Guttman ölçeklerinde birikimli ölçekleme tekniği kullanılır. Denekler likert 

tipinde olduğu gibi çok sayıda maddeye tepkilerini belirtirler. Birikimli ölçeklerin 

sosyal bilim çevrelerinde en iyi bilinen örnekleri sosyal uzaklık (Bogardus, 1925) 

ölçekleridir (Kağıtçıbaşı, 2006: 138). 

 

2.3.5.1.4. Duygusal Anlam Ölçeği 

 

Osgood tarafından geliştirilen bu teknikte çok sayıda sıfattan belirli sıfat çiftleri 

türetilmiştir. Çok sayıda sıfatın faktör analizi, değerlendirme, güç ve faaliyet 
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faktörlerini ortaya çıkarmıştır. Duygusal anlam ölçeğinde tek bir ölçekle birden fazla 

tutum nesnesi ölçülebilmektedir. Duygusal anlam ölçeği kolay uygulanabildiğinden 

ve denekler için ilginç olduğundan yaygın olarak kullanılmaktadır (Kağıtçıbaşı, 

2006: 139-141). 

 

2.3.5.2. Dolaylı Ölçümler 

 

Ölçekler ne kadar dikkatli geliştirilse de, tutum ölçmek için sadece insanlara 

soru sormak yeterli olmayabilir. İnsanların özellikle sosyal beğenirlik olgusundan 

dolayı sorulara dürüst yanıtlar vermemelerinden ötürü, dolaylı yolların da denenmesi 

önerilmiştir. Dolaylı ölçümler denekten gizli olarak yapılır. Davranış gözlemi 

yapmak, hazır bilgilerden yararlanmak, mimikleri, el kol hareketlerini, ses tonunu 

gözlemlemek, insanlar arasındaki mesafe uzaklığı dolaylı ölçümlere örnektir. Bu çok 

çeşitli tutum ölçme yolları, tutumlar hakkında önemli bilgiler sağlayabilir 

(Kağıtçıbaşı, 2006: 132). 

 

 

2.4. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

2.4.1. TIMSS Çalışmaları 

 

Uluslar arası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS, Uluslararası 

Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA’ nın dört yıllık aralıklarla 4. ve 8. 

sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği bir tarama çalışmasıdır (MEB, 2011). 

 

İlk olarak 1994-1995 yıllarında gerçekleştirilen TIMSS şimdiye kadar yapılan 

en geniş ve en kapsamlı karşılaştırmalı uluslararası eğitim çalışmasıdır. TIMSS 

ülkelerin kendi eğitim sistemlerini gözden geçirmelerini sağlayan, öğrencilerin Fen 

Bilgisi ve Matematik başarılarını yıllara göre takibe alan bir projedir (MEB, 2003). 
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TIMSS, 1995, 1999, 2003 ve 2007 yıllarında yapılmıştır. 2011 yılında 

yapılacak TIMSS 2011’ in proje çalışmaları devam etmektedir. Türkiye TIMSS 

projesine 1999 ve 2007 yıllarında 8. sınıf düzeyinde katılmıştır. TIMSS 2011’ e ise 

4. ve 8. sınıf düzeyinde katılacaktır (MEB, 2011). 

 

TIMSS 1999 sonuçlarına göre Türkiye Fen Bilgisi’ nde araştırmaya giren 38 

ülke arasında 33. sırada yer almıştır. Türkiye’nin fen bilgisindeki ortalaması 

uluslararası ortalamanın altındadır (MEB, 2003). TIMSS 2007 sonuçlarına göre 

Türkiye katılan 49 ülke arasında 31. sırada yer almaktadır. Türkiye’ nin fendeki 

başarı ortalaması 1999 sınavına göre 21 puan artmış ve Türkiye başarı puanını en 

fazla artıran 3. ülke olmuştur (Bayraktar, 2010). 

 

TIMSS Fen Bilgisi’ ne ilişkin olarak başarıyı belirleyen faktörler yakından 

incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır (MEB,2003):  

 

1. Öğrencilerin TIMSS Fen Bilgisi testindeki sorulardaki başarılarını en çok 

Sosyo-ekonomik Düzey, Öğrencinin Başarı-başarısızlık Algısı, Sınıf İçi Öğrenci 

merkezli Etkinlikler ve Sınıf içi Öğretmen Merkezli Etkinlikler açıklamaktadır.  

 

2. Sosyo-ekonomik gösterge olarak alınan ebeveynlerin eğitim düzeyleri ve 

evdeki kitap sayısı başarı ile en yüksek ilişkisini vermektedir.  

 

3. Aynı şekilde öğrenciler Fen Bilgisi derslerinde başarısız olduklarına inanıp 

bu alanla ilgili olarak kendilerini çaresiz hissettikçe başarı düzeyleri düşmektedir. Bu 

ilişki de duyuşsal özelliklerin başarıyı ne ölçüde etkilediğini göstermesi açısından 

önemlidir.  

 

4. Sınıf içi Öğrenci merkezli etkinlikler kapsamında ele alınan proje üzerinde 

ya da gruplar halinde öğrencilerin birlikte çalışması başarıyı olumsuz etkilemektedir. 

Yani daha çok öğrenci merkezli etkinlikler kapsamına girdiği söylenebilecek 

çalışmaları yaptığını söyleyen öğrenciler Fen Bilgisi testinde başarısız olmaktadırlar. 
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Bu bulgu projelerin geliştirilmesi konusunda, ya da gruplara geri-bildirim konusunda 

iyi rehberlik hizmeti verilmediğini göstermektedir. 

 

5. Öğrenci merkezli etkinliklerden farklı olarak Öğretmen Merkezli Sınıf İçi 

Etkinlikler başarıyı olumlu yönde açıklamaktadır. Bir başka değişle, daha etkileşimli 

eğitim veren, problem çözümlerinde öğrenciye yardım eden, örnek yapan 

öğretmenlerin öğrencileri TIMSS Fen Bilgisi testinde daha başarılı olmuşlardır. Bir 

başka değişle öğretmenlerin daha etkin eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunması 

öğrencilerde başarı duygusunu da arttırmaktadır.  

 

6. Öğrencilerin Fen Bilgisi’ ne yönelik tutumları beklendiği üzere başarı-

başarısızlık algıları ile ilişkilidir. Kendini başarısız düşünen öğrencilerin tutumları da 

olumsuz etkilenmektedir.  

 

7. Öğrencilerin Fen Bilgisi’ ne yönelik tutumları sınıf içi etkinliklerin her türü 

ile olumlu ilişkiler göstermektedir. Gerek öğrenci merkezli olsun, gerekse öğretmen 

merkezli olsun Fen Bilgisi’ ne yönelik her türlü etkinlik öğrencilerin bu alandan 

hoşlanmalarını sağlamaktadır.  

 

8. Başarı-başarısızlık algısını ise Sosyo-ekonomik düzeyin ve öğretmen 

merkezli etkinliklerin artışı olumlu yönde etkilemektedir. Öğrencilerin başarısızlık 

algısı yüksek sosyo-ekonomik düzeyde ve öğretmen ağırlıklı etkinliklerin sıklığı 

arttıkça azalmaktadır. Ancak zayıf da olsa artı yönde elde edilen katsayı öğrenci 

merkezli etkinliklerin başarısızlık duygusunu daha yükselttiği gözlenmektedir.  

 

9. Sosyo-ekonomik düzeyin artıyor olması Fen Bilgisi’ ne verilen önemin 

azalmasına neden olmaktadır. Düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen öğrenciler 

hem kendilerinin hem de ailelerinin ve arkadaşlarının Fen Bilgisi’ ne daha çok önem 

verdiğini düşünmektedirler. 
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2.4.2. PISA Çalışmaları 

 

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı - PISA (Programme for 

International Student Assessment), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

OECD'nin üç yıllık aralarla düzenlemekte olduğu ve 15 yaş grubu öğrencilerin 

kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılan bir tarama 

araştırmasıdır (MEB, 2005). 

  

PISA çalışmalarında matematik, Fen Bilimleri, okuma ve problem çözme 

alanlarında değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk kez 2000 yılında yapılan PISA 

çalışmalarına Türkiye 2003 yılından itibaren katılmıştır (MEB, 2005). 

 

Türkiye’nin de yer aldığı PISA-2003’ ün yaptığı değerlendirmelere göre, 

Türkiye; değerlendirmeye alınan 41 ülke içinde, matematikte 33. sırada, okuma 

alanında 34. sırada, Fen ve problem çözmede 36. sırada yer almıştır (MEB, 2005). 

 

Türkiye, PISA’ nın ikinci dönem çalışması olan PISA 2006’ya da katılmıştır. 

2006 yılı PISA sonuçlarına göre; Türkiye okuma alanında 56 ülke arasında 37’nci, 

Fen alanında 57 ülke arasında 44’üncü, matematik alanında da 57 ülke arasında 

43’üncü olmuştur (MEB, 2007). 

 

 Üçüncü Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin sonuçlarına göre 

2009 yılında değerlendirmeye alınan 65 ülkeye incelendiğinde Türkiye’nin Fen 

Bilimleri ve matematik alanlarında 43.sırada, okuma yeterliliğinde ise 41.sırada 

olduğu görülmüştür. PISA 2009 sonuçları incelendiğinde Türkiye’nin 2003 yılına 

göre ortalama okuma yeterliliği, Matematik ve Fen Bilimleri puanlarının yükseldiği 

ve bu sayede sıralamada birkaç basamak yükseldiği görülmektedir (Çelen ve Diğ., 

2011). 
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 2.4.3. Fen Bilgisine Yönelik Tutumla İlgili Yapılmış Çalışmalar 

 

Baykul (1990) yaptığı bir araştırmada öğrencilerin matematik ve Fen derslerine 

karşı tutumlarının ilkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına 

doğru, sürekli ve olumsuz yönde değiştiğini ortaya koymuştur. Sınıf öğretmenlerinin, 

Fen Bilgisi kitaplarının içeriğinin ve Fen Bilgisi dersi öğretmenlerinin Fen Bilgisi’ ne 

karşı tutumlarının öğrencilerin tutumlarını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

 

Türkmen (2002) “Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve 

Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları” adlı bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma 

Uşak Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünden 89 erkek ve 102 kız öğrenci 

üzerinde yapılmıştır. Bu öğrencilerin Fen Bilgisi öğretimine ve fen bilimlerine 

yönelik tutumları tespit edilmiştir. Öğrencilerin tutumları genel olarak olumlu 

çıkmıştır. Nüfusu fazla olan yerlerde (50.000) öğrencilerinin tutumları daha olumlu 

çıkmıştır. Orta öğrenimde alınan Fen dersleri daha fazla olan öğrencilerin tutumu da 

daha olumlu çıkmıştır (Aktaran: Alkan, 2006: 5). 

 

Erduran ve Darçın (2006) tarafından “İlköğretim İkinci Kademe 

Öğrencilerinin Fen’e Karsı Tutumlarının Akademik Başarı, Öğrenim Seviyesi ve 

Cinsiyetle Olan İlişkisi” adlı bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada 6. 7. ve 8. 

sınıflardan 60’ar tane, toplam 180 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Bu öğrencilerin 

2005-2006 yılı birinci dönem fen dersi notları alınarak, Fen Bilgisi’ yle ilgili 15 

öğeden meydana gelen likert tipi fen bilgisi tutum ölçeği uygulanmıştır. Yapılan 

araştırma da elde edilen sonuçlar kısaca söyle özetlenebilir: öğrencilerin Fen’e karsı 

tutumlarıyla başarısı arasında düşük seviyede, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu 

saptanmış; bunun yanı sıra Fen’e karsı tutumla öğrenim durumu arasında anlamlı bir 

fark olduğu görülmüştür. Ancak Fen’e karsı tutumla cinsiyet arasında anlamlı bir 

farka rastlanmamıştır (Aktaran: Alkan, 2006: 6). 

 

Reiff (1992) ve Baumrind (1975) yaptıkları çalışmalarda genel olarak başarılı 

olanların derse karşı tutumları daha olumlu ve benlik kavramları da daha iyi gelişmiş 

olduğu sonucuna varmışlardır. Fen dersinde başarılı olan öğrencilerin fen bilgisine 
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karşı tutumlarının da olumlu olduğunu belirtmişlerdir (Aktaran: Çamlıbel Çakmak, 

2006: 27). 

 

Tobias (1992) yaptığı çalışmanın sonucunda öğrencilerin fen bilimlerine karşı 

olumsuz tutum beslemelerinin nedenlerini; “derse karşı ilgi ve motivasyon eksikliği, 

kavramların anlaşılması yerine ezbere dayalı problem çözme üzerinde durulmasıdır” 

şeklinde özetlemiştir (Aktaran: Çamlıbel Çakmak, 2006: 27). 

 

Simpson ve Oliver (1990) yaptıkları çalışmalarında, altıncı sınıftan onuncu 

sınıfa doğru kız ve erkek öğrencilerin Fen Bilgisi’ ne ve Fen Bilgisi motivasyonuna 

karşı tutumlarında bir gerileme olduğunu ancak; genel olarak erkeklerin Fen’ e 

yönelik tutumlarının ve başarılarının daha olumlu olduğunu belirtmişlerdir (Aktaran: 

Çamlıbel Çakmak, 2006: 27). 

 

 Külçe (2005),  ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine 

yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yaptığı araştırmada, tutumların, öğrencilerin 

psiko-sosyal özelliklerine göre anlamlı farklar gösterip göstermediğini araştırmıştır. 

Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumları orta 

düzeydedir. Öğrencilerin, en sevdikleri ders, okudukları okul, okudukları sınıf, 

annelerinin eğitim düzeyi, ailelerinin aylık geliri, Fen Bilgisi dersine yönelik 

tutumlarında farklılıklar yaratmaktadır. Ayrıca öğrencilerin Fen Bilgisi dersine 

yönelik tutumları, kendilerini başarı açısından değerlendirmelerine göre anlamlı 

farklar gösterirken, cinsiyetlerine, babalarının eğitim düzeyine ve mesleğine, 

annelerinin çalışıp çalışmamasına ve kendilerini sosyal açıdan değerlendirmelerine 

göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

 

 Alkan (2006) tarafından ilköğretim birinci kademe dört ve beşinci sınıf 

öğrencilerinin fen bilgisi dersine karsı tutumlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan 

araştırmada öğrencilerin Fen Bilimlerine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları, 

fakat bilimsel bilginin doğasına yönelik olumlu tutuma sahip olmadıkları 

görülmüştür. Diğer taraftan öğrencilerin cinsiyetine, sınıf düzeylerine ve sosyo-

ekonomik durumlarına göre tutumlarında anlamlı farklılığa rastlanmazken, sosyo-
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ekonomik durumları daha iyi olan öğrencilerin tutumları olmayanlara göre daha 

olumlu çıkmıştır. Fen Bilgisi dersi notları yüksek olan öğrencilerin tutumları 

olmayanlara göre anlamlı bir şekilde yüksek çıkmıştır. 

 

Yılmaz (2005), ilköğretimde bilimsel tutum ve davranış kazandırmada Fen 

Bilgisi dersinin etkililiğine ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 

yaptığı araştırmada, öğretmenlerin bir kısmının, Fen Bilgisi dersini öğrencilere 

bilimsel tutum ve davranışları kazandırmada yeterli ve etkili gördükleri, bir kısmının 

ise yeterli ve etkili görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, öğretmelerin 

Fen Bilgisi dersinde bilimsel tutum ve davranışları kazandırırken bazı sorunlarla 

karşılaştıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin Fen Bilgisi dersinde bilimsel tutum ve 

davranış kazandırırken karşılaştıkları sorunlar; araç-gereç eksikliği, uygulamanın 

yeterince yapılamaması, süre yetersizliği, sınıfların kalabalık olması, donanımlı bir 

laboratuvarın bulunmaması, konuların ilgi çekici olmaması, gezi düzenlerken 

karşılaşılan sorunlar, Fen Bilgisi dersinin önemsenmemesi, uygulama bahçesinin 

olmaması ve Fen Bilgisi dersinde başarının düşük olması biçiminde ortaya çıkmıştır.  

 

Akbudak (2005) ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine ve 

öğretimine ilişkin tutumlarını incelemek ve bu dersin daha etkili öğretimine ilişkin 

onların görüş ve önerilerini ortaya çıkarmak amacıyla bir araştırma yapmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, özel okullardaki öğrencilerin hem Fen Bilgisi dersine 

hem de Fen Bilgisi dersinin öğretimine ilişkin tutumları devlet okullarındaki 

öğrencilere kıyasla daha olumludur. Diğer taraftan, erkek öğrencilerin Fen Bilgisi 

dersine ilişkin tutumları kız öğrencilere kıyasla daha olumlu iken, kız ve erkek 

öğrencilerin Fen Bilgisi dersinin öğretimine ilişkin tutumları arasında herhangi bir 

farklılık söz konusu değildir. Buna ek olarak, öğrencilerin yaklaşık %43’lük bir 

kısmı, deney yöntemiyle daha çok öğrendiklerini ve bu yöntemin daha sık 

kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

Gürkan ve Gökçe (2000) yaptıkları araştırmada 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin 

Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlarını incelemişlerdir. 5. sınıf öğrencilerinin 

tutumları 8. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin tutumları 
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cinsiyete göre farklılık göstermektedir ve erkek öğrencilerin tutumları daha 

yüksektir. Öğrencilerin tutumlarının anne ve babalarının mesleklerine göre anlamlı 

farklılık göstermediği görülmüştür. Öğrencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik 

tutumları ile başarıları arasındaki ilişki, tutumları yüksek olan öğrencilerin 

başarılarının daha yüksek olduğu şeklindedir. 

 

Yılmaz ve diğ. (2000) çalışmalarında ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin Fen 

Bilgisi dersine yönelik tutumları ile Işık-Madde ünitesindeki başarı durumlarını 

incelemişlerdir. Başarı testi ve tutum ölçeği puanları arasında yüksek korelasyon 

olduğu görülmüştür. Öğrencilerin ailelerinin sosyo-ekonomik durumları ile başarıları 

arasında ise düşük de olsa bir ilişki tespit edilmiştir. 

 

Karaer (2007) araştırmasında 8. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine 

yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemiştir. Araştırmada kız 

öğrencilerin Fen dersine yönelik tutumları erkek öğrencilere göre daha yüksek 

çıkmıştır. Öğrencilerin tutumları okudukları okula göre farklılık gösterirken öğrenim 

gördükleri şubeye göre farklılık göstermemektedir. Öğrenciler en fazla Türkçe 

dersini severken, Fen Bilgisi en sevilen ders olarak üçüncü sırada gelmektedir. En 

sevdikleri dersi Fen Bilgisi seçen öğrencilerin tutumları diğerlerinden daha yüksek 

çıkmıştır. Sınavlara hazırlanmak için dershaneye giden öğrencilerin tutumları, 

gitmeyenlere göre daha olumludur. Öğrencilerin tutumları gitmek istedikleri lise ve 

ideallerindeki meslekle de uyumluluk göstermektedir.  

 

Kozcu Çakır ve diğ. (2007) Muğla ilinde ilköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik bir 

araştırma yapmışlardır. Araştırmada öğrencilerin sınıf seviyeleri ve yaşları arttıkça 

tutum puanlarının düştüğü görülmüştür. Öğrencilerinin cinsiyetlerinin tutumlarını 

etkilemediği sonucu çıkmıştır. Öğrencilerin yaşadıkları yerleşim yeri tutumlarını 

anlamlı şekilde etkilemese de köyde yaşayan öğrencilerin tutumları diğerlerine göre 

daha yüksektir. Araştırmacı bunun sebebi olarak köyde yaşayan öğrencilerin doğayla 

iç içe olmalarını göstermiştir. Anne ve babalarının eğitim düzeyleri öğrencilerin 

derse yönelik tutumlarını etkilememektedir. Ailelerinin sosyoekonomik durumlarının 
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da öğrencilerin tutumlarına anlamlı etkisi yoktur. Kendine ait çalışma odası olan 

öğrencilerin tutumları, odası olmayanlara göre daha yüksektir. Kendilerini derste 

başarılı olarak algılayan öğrenciler Fen Bilgisi dersinde daha olumlu tutuma sahiptir. 

Ayrıca derslerin laboratuvarda işlenmesi de öğrencilerin tutumlarını olumlu düzeyde 

etkilemektedir.  

 

Azizoğlu ve Çetin (2009) “ 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, Fen 

dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki” isimli çalışmalarında 

öğrencilerin motivasyonlarına ve tutumlarına etki eden faktörleri ve öğrenme 

stillerinin tutum ve motivasyona etkisini araştırmışlardır. Araştırmada 6. sınıflarda 

kız ve erkek öğrencilerin tutumları arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, 7. 

sınıflarda erkek öğrencilerin tutumlarının kız öğrencilerden yüksek olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. Sınıf seviyesi ile tutum arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Öğrencilerin Fen dersine yönelik motivasyonları arttıkça, derse yönelik tutumlarının 

da arttığı görülmüştür. Farklı öğrenme stillerine (görsel, işitsel, dokunsal) sahip 

öğrencilerin tutumları arasında ise anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, evren ve örneklem, veri toplama araçları, 

veri toplama süreci ve verilerin analizinde kullanılan teknikler hakkında bilgi 

verilmiştir. 

 

3.1. Araştırmanın Modeli 

 

Araştırmada 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik 

tutumları ile Fen ve Teknoloji dersi başarıları arasındaki ilişkiler, ilişkisel tarama 

modeli kullanılarak belirlenmiştir.  

 

İlişkisel tarama modelleri, iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında 

birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modelleridir. İlişkisel tarama modeli Korelasyon ve Karşılaştırma türü olmak üzere 

iki türü bulunmaktadır. Korelasyon türü ilişkisel tarama da ilişki aramalarda 

değişkenlerin birlikte değişip değişmedikleri, bir değişme varsa, bunun nasıl olduğu 

öğrenilmeye çalışılır. Karşılaştırma türü ilişkisel tarama da ise en az iki değişken 

arasında farklılaşma olup olmadığına bakılır (Karasar, 2002: 81). 

 

3.2. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini Kırşehir ili Kaman ilçesindeki ilköğretim okullarında 

öğrenim gören ilköğretim ikinci kademe öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem ise 

Kaman ilçesi merkezindeki ilköğretim okullarının 9 tanesinde öğrenim gören toplam 

690 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin değişkenlere göre dağılımı Tablo 1’ de 

verilmiştir. 
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Tablo 1: Öğrencilerin Değişkenlere Göre Dağılımı 

Değişkenler N % 

Cinsiyet 

Kız 347 % 50,3 

Erkek 343 % 49,7 

Toplam 690 % 100 

Sınıf 

7. Sınıf  367 % 53,2 

8. Sınıf 323 % 46,8 

Toplam 690 % 100 

Anne Eğitim 

Seviyesi 

Yok 21 % 3 

İlkokul 384 % 55,7 

Ortaokul 124 % 18 

Lise 129 % 18,7 

Üniversite 32 % 4,6 

Toplam 690 % 100 

Baba Eğitim 

Seviyesi 

Yok 14 % 2 

İlkokul 249 % 36,1 

Ortaokul 154 % 22,3 

Lise 175 % 25,4 

Üniversite 98 % 14,2 

Toplam 690 % 100 

 

 Araştırmanın örneklemini oluşturan 690 öğrenciden 347’ sinin (% 50,3) kız, 

343’ ünün (% 49,7) erkek olduğu görülmektedir. Öğrencilerden 367’ si (% 53,2) 

yedinci sınıf öğrencisi, 323’ ü (% 46,8) sekizinci sınıf öğrencisidir.  

  

Anne eğitim seviyelerine göre bakıldığında; öğrencilerin annelerinin % 3’ ü 

hiçbir okuldan mezun değil, % 55,7’ si ilkokul mezunu, % 18’ i ortaokul mezunu, % 

18,7’ si lise mezunu ve % 4,6’ sı üniversite mezunudur. Baba eğitim seviyelerine 

göre ise; öğrencilerin babalarının % 2’ si hiçbir okuldan mezun değil, % 36,1’ i 
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ilkokul mezunu, % 22,3’ ü ortaokul mezunu, % 25,4’ ü lise mezunu ve % 14,2’ si 

üniversite mezunudur. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada verileri toplamak için Fen ve Teknoloji tutum ölçeği ve kişisel 

bilgiler formu kullanılmıştır. 

 

3.3.1. Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği 

 

Araştırmada öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını ölçmek 

için Nuhoğlu (2008) tarafından geliştirilen "Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği" 

kullanılmıştır. Ölçek 10 olumlu, 10 olumsuz toplam 20 maddeden oluşmaktadır. 

Derecelendirmesi “katılıyorum”, “fikrim yok” ve “katılmıyorum” şeklinde olan 3’lü 

Likert tipinde bir ölçektir. Ölçek “Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlar” ve 

“Fen ve Teknoloji dersinde yapılan etkinliklere yönelik tutumlar” olmak üzere iki alt 

boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=0,8739 

olarak bulunmuştur (Nuhoğlu, 2008). 

 

3.3.2. Kişisel Bilgiler Formu 

 

Kişisel bilgiler formunda öğrencilere isim, okudukları okul, sınıf, cinsiyet, 

annelerinin eğitimi ve babalarının eğitimi ile ilgili sorular sorulmuştur. 

 

3.4. Veri Toplama Süreci 

 

Ölçek 2009-2010 öğretim yılının ikinci yarısında Kırşehir ilinin Kaman 

ilçesinde bulunan 9 ilköğretim okulunda öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencilerine 

uygulanmıştır. Tutum ölçeği belirlenen okullara gidilerek varsa okul rehber 

öğretmeni yoksa ders öğretmeni ve araştırmacı gözetiminde ders saatinde ve sınıf 

ortamında uygulanmıştır. Yılsonunda okullar kapandıktan sonra okul 
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müdürlüklerinden öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine ait yılsonu başarı puanları 

alınmıştır. 

 

 

3.5. Verilerin Analizi 

 

Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği’ nin uygulanmasından elde edilen verilerin 

analizinde, ölçekteki maddelerde yer alan her bir olumlu ifade için “Katılıyorum” 

ifadesi 3 puan, “Fikrim yok” ifadesi 2 puan, “Katılmıyorum” ifadesi 1 puan, olarak 

puanlanmıştır. Maddelerde yer alan olumsuz ifadelerin puanlanmasında ise, 

yukarıdaki puanlamanın tersi işlemler yapılmıştır. Tutum ölçeği ve kişisel bilgiler 

formu aracılığıyla elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak çözümlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM IV 

BULGULAR 

 

4.1. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları İle 

Cinsiyetleri Arasındaki İlişki 

 

Araştırmanın birinci alt probleminde ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin 

Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. 

 

Öğrencilerin tutumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını belirlemek için kız ve erkek öğrencilerin tutumlarının ortalama puanları 

ve standart sapmaları hesaplanmış ve bağımsız örneklem t testi (independent sample 

t test) uygulanmıştır. 

 

7. sınıf öğrencilerine ait t testi sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir. 

 

   Tablo 2: 7. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Tutumları 
Alt Ölçek Cinsiyet  N Ortalama Standart 

Sapma 
Sd T P 

Ders 
Tutum 

Kız  192 1,52 ,36 365 -,479 ,632 
Erkek  175 1,53 ,33 

Etkinlik 
Tutum 

Kız  192 1,69 ,36 365 2,527 ,12 
Erkek  175 1,59 ,39 

Toplam 
Tutum 

Kız  192 1,59 ,31 365 1,066 ,287 
Erkek  175 1,56 ,32 

 

Tablo 2’ deki bulgulara bakıldığında; 7. sınıflarda kız ve erkek öğrenciler 

arasında ölçeğin alt boyutlarında ve toplam tutumda p<0,05 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

 

8. sınıf öğrencilerine ait t testi sonuçları Tablo 3’ de verilmiştir. 
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   Tablo 3: 8. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Tutumları 
Alt Ölçek Cinsiyet  N Ortalama Standart 

Sapma 
Sd T p 

Ders 
Tutum 

Kız  155 1,54 ,32 321 1,46 ,145 
Erkek  168 1,48 ,41 

Etkinlik 
Tutum 

Kız  155 1,65 ,40 321 2,006 ,046 
Erkek  168 1,56 ,43 

Toplam 
Tutum 

Kız  155 1,59 ,32 321 1,941 ,053 
Erkek  168 1,52 ,37 

  

Tablo 3’ teki bulgulara bakıldığında; 8. sınıflarda ölçeğin derste yapılan 

etkinlik alt boyutunda kız ve erkek öğrenciler arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir farklılık vardır (p=0,046). Kız öğrencilerin ders içi etkinliklere yönelik 

tutumları erkek öğrencilere göre az da olsa yüksektir. Toplam tutumda ise kız ve 

erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

   Tablo 4: Öğrencilerin Tamamının Cinsiyetlerine Göre Tutumları 
Alt Ölçek Cinsiyet  N Ortalama Standart  

Sapma 
Sd T p 

Ders 
Tutum 

Kız  347 1,53 ,35 688 ,702 ,483 
Erkek  343 1,51 ,37 

Etkinlik 
Tutum 

Kız  347 1,67 ,38 688 3,255 ,001 
Erkek  343 1,57 ,41 

Toplam 
Tutum 

Kız  347 1,59 ,31 688 2,176 ,030 
Erkek  343 1,54 ,34 

 

Genel olarak öğrencilerin cinsiyetlerine göre tutumlarına bakıldığında; Ölçeğin 

ders içi etkinlik alt boyutunda kız ve erkek öğrenciler arasında p<0,05 anlamlılık 

düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır (p=0,001). Toplam tutumda kız ve erkek 

öğrenciler arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmüştür 

(p=0,030). Ölçeğin ders içi etkinlik boyutunda ve toplam tutumda kız öğrencilerin 

tutumları erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu bulgulara göre 

ilköğretim 7. ve 8. sınıflarda kız öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik 

tutumları erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 
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4.2. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları İle Sınıf 

Seviyeleri Arasındaki İlişki  

 

Araştırmanın ikinci alt probleminde ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen 

ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ile sınıf seviyeleri arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Problemin çözümüne ilişkin olarak 

öğrencilerin sınıf seviyelerine göre tutumlarında anlamlı farklılık olup olmadığını 

belirlemek için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 5: Öğrencilerin Sınıf Seviyelerine Göre Tutumları 
Alt Ölçek Sınıf 

Seviyesi  
N Ortalama Standart  

Sapma 
Sd t P 

Ders 
Tutum 

7. sınıf 367 1,52 ,35 688 ,439 ,661 
8. sınıf 323 1,51 ,37 

Etkinlik 
Tutum 

7. sınıf 367 1,64 ,38 688 1,349 ,178 
8. sınıf 323 1,60 ,42 

Toplam 
Tutum 

7. sınıf 367 1,58 ,31 688 ,991 ,322 
8. sınıf 323 1,55 ,35 

 

Tablo 5’ teki bulgulara bakıldığında 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersine yönelik tutumlarının ortalamaları birbirine çok yakındır. 

Öğrencilerin tutumlarında sınıf seviyelerine göre p<0,05 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

 

4.3. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları İle Anne 

Eğitim Düzeyleri Arasındaki İlişki  

 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde “7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersine yönelik tutumları ile anne eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. 

 

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine yönelik tutumları ile anne eğitim 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla öğrencilerin ortalama tutum 

puanları ve standart sapmaları hesaplanmış ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 
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Tablo 6 ve Tablo 7’ de yedinci sınıf öğrencilerinin anne eğitim düzeyine göre 

tutumları ve ANOVA sonuçları verilmiştir. 

 

    Tablo 6: 7. Sınıf Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Tutumları 
Ölçeğin Boyutu Öğrenim Durumu  N Ortalama  Standart 

Sapma 

Ders Tutum İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

13 1,51 ,31 

İlkokul 198 1,52 ,35 

Ortaokul 71 1,52 ,36 

Lise 71 1,52 ,35 

Üniversite ve Sonrası 14 1,65 ,28 

Toplam 367 1,52 ,35 

Etkinlik Tutum İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

13 1,58 ,45 

İlkokul 198 1,63 ,36 

Ortaokul 71 1,64 ,38 

Lise 71 1,68 ,43 

Üniversite ve Sonrası 14 1,73 ,37 

Toplam 367 1,64 ,38 

Toplam Tutum İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

13 1,54 ,31 

İlkokul 198 1,57 ,31 

Ortaokul 71 1,57 ,31 

Lise 71 1,59 ,34 

Üniversite ve Sonrası 14 1,69 ,30 

Toplam 367 1,58 ,31 
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Tablo 7: 7. Sınıf Öğrencilerinin Tutumlarının Anne Eğitim Düzeyine Göre 

ANOVA Analizi  
Ölçeğin Boyutu Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

f p 

Ders Tutum Gruplar Arası ,239 4 ,060 ,477 ,753 

Guruplar İçi 45,421 362 ,125   

Toplam 45,660 366    

Etkinlik Tutum Gruplar Arası ,287 4 ,072 ,479 ,751 

Guruplar İçi 54,094 362 ,149   

Toplam 54,381 366    

Toplam Tutum Gruplar Arası ,211 4 ,053 ,513 ,726 

Guruplar İçi 37,247 362 ,103   

Toplam 37,458 366    

 

Tablo 6 ve Tablo 7’ deki sonuçlara göre 7. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersine yönelik tutumları annelerinin eğitim düzeyine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. Ancak annesinin eğitimi üniversite ve sonrası olan 

öğrencilerin tutum puanlarının diğerlerine göre biraz daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

 

Tablo 8 ve Tablo 9’ da sekizinci sınıf öğrencilerinin anne eğitim düzeyine göre 

tutumları ve ANOVA sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 8: 8. Sınıf Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Tutumları 
Ölçeğin Boyutu Öğrenim Durumu  N Ortalama  Standart Sapma 

Ders Tutum İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

8 1,71 ,18 

İlkokul 186 1,53 ,36 

Ortaokul 53 1,47 ,36 

Lise 58 1,45 ,42 

Üniversite ve Sonrası 18 1,56 ,38 

Toplam 323 1,51 ,37 

Etkinlik Tutum İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

8 1,65 ,39 

İlkokul 186 1,64 ,37 

Ortaokul 53 1,56 ,45 

Lise 58 1,52 ,51 

Üniversite ve Sonrası 18 1,57 ,50 

Toplam 323 1,60 ,42 

Toplam Tutum İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

8 1,68 ,18 

İlkokul 186 1,58 ,31 

Ortaokul 53 1,51 ,36 

Lise 58 1,48 ,42 

Üniversite ve Sonrası 18 1,56 ,38 

Toplam 323 1,55 ,35 
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Tablo 9: 8. Sınıf Öğrencilerinin Tutumlarının Anne Eğitim Düzeyine Göre 

ANOVA Analizi 
Ölçeğin Boyutu Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

f p 

Ders Tutum Gruplar Arası ,737 4 ,184 1,318 ,263 

Guruplar İçi 44,458 318 ,140   

Toplam 45,195 322    

Etkinlik Tutum Gruplar Arası ,710 4 ,178 ,994 ,411 

Guruplar İçi 56,796 318 ,179   

Toplam 57,506 322    

Toplam Tutum Gruplar Arası ,637 4 ,159 1,289 ,274 

Guruplar İçi 39,276 318 ,124   

Toplam 39,913 322    

 

Tablo 8 ve Tablo 9’ deki sonuçlara göre 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersine yönelik tutumları annelerinin eğitim düzeyine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir.  

 

4.4. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları İle Baba 

Eğitim Düzeyleri Arasındaki İlişki  

 

Araştırmanın dördüncü alt probleminde “7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersine yönelik tutumları ile baba eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. 

 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile tutumları arasındaki farkın anlamlı 

olup olmadığını belirlemek amacıyla öğrencilerin ortalama tutum puanları ve 

standart sapmaları hesaplanmış ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Tablo 10 ve 
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Tablo 11’ de yedinci sınıf öğrencilerinin baba eğitim düzeyine göre tutumları ve 

ANOVA sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 10: 7. Sınıf Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Tutumları 
Ölçeğin Boyutu Öğrenim Durumu  N Ortalama  Standart 

Sapma 

Ders Tutum İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

8 1,51 ,314 

İlkokul 136 1,52 ,359 

Ortaokul 84 1,52 ,359 

Lise 95 1,52 ,349 

Üniversite ve Sonrası 44 1,57 ,348 

Toplam 367 1,52 ,353 

Etkinlik Tutum İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

8 1,48 ,482 

İlkokul 136 1,64 ,394 

Ortaokul 84 1,61 ,387 

Lise 95 1,65 ,367 

Üniversite ve Sonrası 44 1,73 ,390 

Toplam 367 1,64 ,385 

Toplam Tutum İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

8 1,50 ,353 

İlkokul 136 1,57 ,328 

Ortaokul 84 1,56 ,326 

Lise 95 1,58 ,305 

Üniversite ve Sonrası 44 1,64 ,310 

Toplam 367 1,58 ,319 
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Tablo 11: 7. Sınıf Öğrencilerinin Tutumlarının Baba Eğitim Düzeyine Göre 

ANOVA Analizi 
Ölçeğin Boyutu Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

f p 

Ders Tutum Gruplar Arası ,095 4 ,024 ,189 ,944 

Guruplar İçi 45,565 362 ,126   

Toplam 45,660 366    

Etkinlik Tutum Gruplar Arası ,653 4 ,163 1,099 ,357 

Guruplar İçi 53,728 362 ,148   

Toplam 54,381 366    

Toplam Tutum  Gruplar Arası ,262 4 ,065 ,637 ,636 

Guruplar İçi 37,196 362 ,103   

Toplam 37,458 366    

 

Tablo 10 ve Tablo 11’ deki sonuçlara göre 7. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersine yönelik tutumları babalarının eğitim düzeyine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. Ölçeğin derse yönelik tutum alt boyutunda öğrencilerin 

ortalama tutum puanları birbirine çok yakındır. Etkinliklere yönelik tutum boyutunda 

ve toplam tutumda ise babalarının eğitim düzeyi üniversite ve sonrası olan 

öğrencilerin tutum puanları diğer öğrencilerin tutumlarına göre biraz daha yüksektir. 

Ancak aralarında anlamlı bir farklılık yoktur.  

 

Tablo 12 ve Tablo 13’ de sekizinci sınıf öğrencilerinin baba eğitim düzeyine 

göre tutumları ve ANOVA sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 12: 8. Sınıf Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Tutumları 
Ölçeğin Boyutu Öğrenim Durumu  N Ortalama  Standart Sapma 

Ders Tutum İlkokulu Bitirmemiş veya 

Gitmemiş 

6 1,62 ,166 

İlkokul 113 1,51 ,353 

Ortaokul 70 1,51 ,374 

Lise 80 1,53 ,394 

Üniversite ve Sonrası 54 1,46 ,409 

Toplam 323 1,51 ,374 

Etkinlik Tutum İlkokulu Bitirmemiş veya 

Gitmemiş 

6 1,74 ,259 

İlkokul 113 1,63 ,369 

Ortaokul 70 1,60 ,397 

Lise 80 1,59 ,490 

Üniversite ve Sonrası 54 1,54 ,467 

Toplam 323 1,60 ,422 

Toplam Tutum İlkokulu Bitirmemiş veya 

Gitmemiş 

6 1,67 ,199 

İlkokul 113 1,57 ,314 

Ortaokul 70 1,55 ,354 

Lise 80 1,56 ,386 

Üniversite ve Sonrası 54 1,50 ,386 

Toplam 323 1,55 ,352 
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Tablo 13: 8. Sınıf Öğrencilerinin Tutumlarının Baba Eğitim Düzeyine Göre 

ANOVA Analizi  
Ölçeğin Boyutu Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

f p 

Ders Tutum Gruplar Arası ,217 4 ,054 ,383 ,821 

Guruplar İçi 44,978 318 ,141   

Toplam 45,195 322    

Etkinlik Tutum Gruplar Arası ,396 4 ,099 ,552 ,698 

Guruplar İçi 57,110 318 ,180   

Toplam 57,506 322    

Toplam Tutum Gruplar Arası ,261 4 0,65 ,524 ,718 

Guruplar İçi 39,651 318 ,125   

Toplam 39,913 322    

 

Tablo 12 ve Tablo 13’ teki sonuçlara göre 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersine yönelik tutumları babalarının eğitim düzeyine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 7. sınıfların aksine, 8. sınıflarda babasının eğitim düzeyi 

ilkokulu bitirmemiş veya gitmemiş olan öğrencilerin tutum ortalamaları, diğer 

gruplara göre biraz daha yüksektir. Ancak aralarında anlamlı bir farklılık yoktur. 

 

4.5. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları İle Cinsiyetleri 

Arasındaki İlişki 

 

Araştırmanın beşinci alt probleminde 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersi başarıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı 

araştırılmıştır. 

 

7. ve 8. sınıfta okuyan kız ve erkek öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersi yılsonu 

ortalama başarı puanları ve standart sapmaları hesaplanmış, öğrencilerin cinsiyetleri 
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ile başarıları arasında anlamlı ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla t testi 

yapılmıştır. 7. sınıf öğrencilerine ait t testi sonuçları Tablo 14’ te verilmiştir. 

 

Tablo 14: 7. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Ders Başarıları 
Cinsiyet  N Ortalama Standart  

Sapma 
Sd T P 

Kız  192 67,93 14,97 365 2,476 ,014 
Erkek 175 63,93 15,99 

 

Tablo 14’ e bakıldığında 7. sınıflarda kız öğrencilerin yılsonu Fen dersi başarı 

ortalamaları ( 67,93 ), erkek öğrencilerin yılsonu başarı ortalamalarına (63,93)  göre 

p<0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı derecede yüksektir (p=0,014). 7. sınıflarda kız 

öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersinde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu 

söylenebilir. 

 

Tablo 15: 8. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Ders Başarıları 
Cinsiyet  N Ortalama Standart  

Sapma 
Sd T p 

Kız  142 67,11 16,12 292 2,429 ,016 
Erkek 152 62,5 16,40 

 

Tablo 15’ teki bulgulara göre 8. sınıfta okuyan kız öğrencilerin Fen ve 

Teknoloji dersi yılsonu başarı puanları (67,11), aynı sınıf seviyesindeki erkek 

öğrencilerin başarı puanlarından (62,5) p<0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

derecede yüksektir (p=0,016).  

 

Bu bulgulara göre her iki sınıf düzeyinde kız öğrencilerin Fen ve Teknoloji 

dersi başarıları, erkek öğrencilerin başarılarından anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. 

Denilebilir ki, Fen ve Teknoloji dersinde kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha 

başarılıdır. 
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4.6. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları İle Sınıf Seviyeleri 

Arasındaki İlişki  

 

Araştırmanın altıncı alt probleminde “7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersi başarıları ile sınıf seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

sorusu araştırılmıştır.  

 

Sınıf seviyesi ile başarı arasında anlamlı ilişki olup olmadığını test etmek 

amacıyla 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi yılsonu ortalama başarı 

puanları ve standart sapmaları hesaplanmış, sonuçlara t testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 16: Öğrencilerin Sınıf Seviyelerine Göre Ders Başarıları 
Sınıf 
Seviyesi 

N Ortalama Standart  
Sapma 

Sd T P 

7. sınıf 367 66,02 15,57 659 1,039 ,299 
8. sınıf 294 64,72 16,40 613,068 1,033 

 

Tablo 16’ da verilen bulgulara bakıldığında öğrencilerin sınıf seviyeleri ile Fen 

ve Teknoloji dersi yılsonu başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur 

(p=0,299). Bu sonuca göre öğrencilerin ders başarıları sınıf seviyelerine göre 

farklılaşma göstermemektedir. 

 

4.7. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları İle Anne Eğitim 

Düzeyleri Arasındaki İlişki  

 

Araştırmanın yedinci alt probleminde “7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersi başarılarının ile anne eğitim düzeylerine göre farklılaşma gösterip 

göstermediği araştırılmıştır. Anne eğitim düzeyinin başarıya etkisini belirlemek 

amacıyla öğrencilerin ortalama tutum puanları ve standart sapmaları hesaplanmış ve 

tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 
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Tablo 17 ve Tablo 18’ de yedinci sınıf öğrencilerinin anne eğitim düzeylerine 

göre ders başarıları ve ANOVA analizi sonuçları verilmiştir. 

 

  Tablo 17: 7. Sınıf Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Ders Başarıları 
Öğrenim Durumu  N Ortalama  Standart Sapma 

İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

13 67,24 14,066 

İlkokul 198 62,89 14,985 

Ortaokul 71 65,89 14,069 

Lise 71 71,42 15,180 

Üniversite ve Sonrası 14 82,43 18,303 

Toplam 367 66,02 15,573 

 

Tablo 18: 7. Sınıf Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Başarılarının 

ANOVA Analizi  
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar Arası 7806,290 4 1951,572 8,726 ,000 

Guruplar İçi 80958,279 362 223,642   

Toplam 88764,569 366    

 

Tablo 17 ve Tablo 18’ de verilen sonuçlara göre 7. sınıf öğrencilerinin anne 

eğitim düzeyleri ile başarıları arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür 

(p=0,000). Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla sonuçlara Bonferroni testi 

uygulanmıştır. Bonferroni testinin sonuçları Tablo 19’ da verilmiştir. 
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Tablo 19: 7. Sınıf Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeylerine Göre Başarılarının 

Bonferroni Testi Sonuçları 
Karşılaştırma Gerçek farklılık  Standart Hata p 

Yok İlkokul 4,34869 4,28167 1,000 

Ortaokul  1,34704 4,51144 1,000 

Lise  -4,18901 4,51144 1,000 

Üniversite ve s. -15,19071 5,76000 ,087 

İlkokul Yok  -4,34869 4,28167 1,000 

Ortaokul  -3,00164 2,06867 1,000 

Lise  -8,53770* 2,06867 ,000 

Üniversite ve s. -19,53940* 4,13569 ,000 

Ortaokul Yok  -1,34704 4,51144 1,000 

İlkokul  3,00164 2,06867 1,000 

Lise  -5,53606 2,50993 ,280 

Üniversite ve s. -16,53776* 4,37313 ,002 

Lise Yok  4,18901 4,51144 1,000 

İlkokul  8,53770* 2,06867 ,000 

Ortaokul  5,53606 2,50993 ,280 

Üniversite ve s. -11,00170 4,37313 ,123 

Üniversite ve 

Sonrası 

Yok  15,19071 5,76000 ,087 

İlkokul  19,53940* 4,13569 ,000 

Ortaokul 16,53776* 4,37313 ,002 

Lise 11,00170 4,37313 ,123 

 

Tablo 19’ da verilen bulgulara göre; 7. sınıf öğrencilerinden annesinin eğitim 

düzeyi lise olan öğrencilerin ders başarıları, annesinin eğitim düzeyi ilkokul olan 

öğrencilere göre anlamlı derecede yüksektir. Annesinin eğitim düzeyi üniversite olan 

öğrencilerin ders başarıları ise, annesinin eğitim düzeyi ilkokul ve ortaokul olan 
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öğrencilere göre anlamlı derecede farklılık göstermektedir. Tablo 20 ve Tablo 21 de 

sekizinci sınıf öğrencilerinin anne eğitim düzeylerine göre ders başarıları ve 

ANOVA analizi sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 20: 8. Sınıf Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Ders Başarıları 
Öğrenim Durumu  N Ortalama  Standart Sapma 

İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

8 65,54 13,289 

İlkokul 165 61,65 15,026 

Ortaokul 48 64,60 16,364 

Lise 55 67,75 16,741 

Üniversite ve Sonrası 18 83,55 16,060 

Toplam 294 64,72 16,400 

 

Tablo 21: 8. Sınıf Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Başarılarının 

ANOVA Analizi  
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar Arası 8442,818 4 2110,704 8,668 ,000 

Guruplar İçi 70371,975 289 243,502   

Toplam 78814,793 293    

 

Tablo 20 ve tablo 21’ de verilen bulgulara göre; 8. sınıf öğrencilerinin anne 

eğitim düzeyleri ile başarıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür 

(p=0,000). Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla 

sonuçlara Bonferroni testi uygulanmıştır. Bonferroni testinin sonuçları Tablo 22’ de 

verilmiştir. 
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Tablo 22: 8. Sınıf Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeylerine Göre Başarılarının 

Bonferroni Testi Sonuçları 
Karşılaştırma Gerçek farklılık  Standart Hata p 

Yok İlkokul 3,88561 5,64920 1,000 

Ortaokul  ,94042 5,95908 1,000 

Lise  -2,20555 5,90466 1,000 

Üniversite ve s. -18,01056 6,63065 ,070 

İlkokul Yok  -3,88561 5,64920 1,000 

Ortaokul  -2,94519 2,55905 1,000 

Lise  -6,09115 2,42962 ,127 

Üniversite ve s. -21,89616* 3,87345 ,000 

Ortaokul Yok  -,94042 5,95908 1,000 

İlkokul  2,94519 2,55905 1,000 

Lise  -3,14596 3,08225 1,000 

Üniversite ve s. -18,95097* 4,31287 ,000 

Lise Yok  2,20555 5,90466 1,000 

İlkokul  6,09115 2,42962 ,127 

Ortaokul  3,14596 3,08225 1,000 

Üniversite ve s. -15,80501* 4,23735 ,002 

Üniversite ve 

Sonrası 

Yok  18,01056 6,63065 ,070 

İlkokul  21,89616* 3,87345 ,000 

Ortaokul 18,95097* 4,31287 ,000 

Lise 15,80501* 4,23735 ,002 

 

Tablo 22’ deki sonuçlara göre; 8. sınıf öğrencilerinden annesinin eğitim düzeyi 

üniversite ve sonrası olan öğrencilerin ders başarıları, annesinin eğitim düzeyi 

ilkokul, ortaokul ve lise olan öğrencilerin başarılarına göre anlamlı derecede yüksek 

çıkmıştır. Diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
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4.8. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları İle Baba Eğitim 

Düzeyleri Arasındaki İlişki  

 

Araştırmanın sekizinci alt probleminde “7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve 

Teknoloji dersi başarıları ile babalarının eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. 

 

Problemin çözümüne ilişkin olarak öğrencilerin ortalama tutum puanları ve 

standart sapmaları hesaplanmış, öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile tutumları 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans 

analizi yapılmıştır. Tablo 23 ve Tablo 24’ de yedinci sınıf öğrencilerinin baba eğitim 

düzeylerine göre ders başarıları ve ANOVA analizi sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 23: 7. Sınıf Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Ders Başarıları 
Öğrenim Durumu  N Ortalama  Standart Sapma 

İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

8 59,60 14,835 

İlkokul 136 60,70 14,573 

Ortaokul 84 63,41 14,285 

Lise 95 69,83 14,140 

Üniversite ve Sonrası 44 80,37 13,312 

Toplam 367 66,02 15,573 

 

Tablo 24: 7. Sınıf Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Başarılarının 

ANOVA Analizi Sonuçları 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar Arası 15195,402 4 3798,851 18,692 ,000 

Guruplar İçi 73569,167 362 203,230   

Toplam 88764,569 366    
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Tablo 23 ve Tablo 24’ de verilen bulgulara göre 7. sınıf öğrencilerinin baba 

eğitim düzeyleri ile başarıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür 

(p=0,000). Farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla sonuçlara Bonferroni testi 

uygulanmıştır. Bonferroni testinin sonuçları Tablo 25’ de verilmiştir. 

 

Tablo 25: 7. Sınıf Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeylerine Göre Başarılarının 

Bonferroni Testi Sonuçları 
Karşılaştırma Gerçek farklılık  Standart Hata P 

Yok İlkokul -1,09809 5,18633 1,000 

Ortaokul  -3,80571 5,27476 1,000 

Lise  -10,22692 5,24814 ,521 

Üniversite ve s. -20,77182* 5,47929 ,002 

İlkokul Yok  1,09809 5,18633 1,000 

Ortaokul  -2,70763 1,97832 1,000 

Lise  -9,12883* 1,90620 ,000 

Üniversite ve s. -19,67373* 2,47249 ,000 

Ortaokul Yok  3,80571 5,27476 1,000 

İlkokul  2,70763 1,97832 1,000 

Lise  -6,42121* 2,13510 ,028 

Üniversite ve s. -16,96610* 2,65297 ,000 

Lise Yok  10,22692 5,24814 ,521 

İlkokul  9,12883* 1,90620 ,000 

Ortaokul  6,42121* 2,13510 ,028 

Üniversite ve s. -10,54490* 2,59964 ,001 

Üniversite ve 

Sonrası 

Yok  20,77182* 5,47929 ,002 

İlkokul  19,67373* 2,47249 ,000 

Ortaokul 16,96610* 2,65297 ,000 

Lise 10,54490* 2,59964 ,001 
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Tablo 25’ te verilen sonuçlara göre; 7. sınıf öğrencilerinden babasının eğitim 

düzeyi lise olan öğrencilerin ders başarıları, babasının eğitim düzeyi ilkokul ve 

ortaokul olan öğrencilerin başarılarından anlamlı derecede yüksektir. Babasının 

eğitim düzeyi üniversite ve sonrası olan öğrencilerin ders başarıları, diğer tüm 

gruplardaki öğrencilerin ders başarılarından anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. 

Tablo 26 ve Tablo 27’ de sekizinci sınıf öğrencilerinin baba eğitim düzeylerine göre 

ders başarıları ve ANOVA analizi sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 26: 8. Sınıf Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Ders Başarıları 
Öğrenim Durumu  N Ortalama  Standart Sapma 

İlkokulu Bitirmemiş 

veya Gitmemiş 

5 54,16 14,835 

İlkokul 100 59,30 14,573 

Ortaokul 62 58,30 14,285 

Lise 75 70,39 14,140 

Üniversite ve Sonrası 52 75,64 13,312 

Toplam 294 64,72 15,573 

 

Tablo 27: 8. Sınıf Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Başarılarının 

ANOVA Analizi  
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar Arası 14653,132 4 3663,283 16,500 ,000 

Guruplar İçi 64161,661 289 222,013   

Toplam 78814,793 293    

 

Tablo 26 ve Tablo 27’ de verilen sonuçlara göre 8. sınıf öğrencilerinin baba 

eğitim düzeyleri ile başarıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür 
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(p=0,000). Farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla sonuçlara Bonferroni testi 

uygulanmıştır. Bonferroni testinin sonuçları Tablo 28’ de verilmiştir. 

 

Tablo 28: 8. Sınıf Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeylerine Göre Başarılarının 

Bonferroni Testi Sonuçları 
Karşılaştırma Gerçek farklılık  Standart Hata P 

Yok İlkokul -5,13980 6,82808 1,000 

Ortaokul  -4,14287 6,92700 1,000 

Lise  -16,22853 6,88206 ,190 

Üniversite ve s. -21,47458* 6,97653 ,023 

İlkokul Yok  5,13980 6,82808 1,000 

Ortaokul  ,99693 2,40852 1,000 

Lise  -11,08873* 2,27603 ,000 

Üniversite ve s. -16,33478* 2,54747 ,000 

Ortaokul Yok  4,14287 6,92700 1,000 

İlkokul  -,99693 2,40852 1,000 

Lise  -12,08566* 2,55754 ,000 

Üniversite ve s. -17,33171* 2,80184 ,000 

Lise Yok  16,22853 6,88206 ,190 

İlkokul  11,08873* 2,27603 ,000 

Ortaokul  12,08566* 2,55754 ,000 

Üniversite ve s. -5,24604 2,68880 ,520 

Üniversite ve 

Sonrası 

Yok  21,47458* 6,97653 ,023 

İlkokul  16,33478* 2,54747 ,000 

Ortaokul 17,33171* 2,80184 ,000 

Lise 5,24604 2,68880 ,520 
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Tablo 28’ de verilen bulgulara göre; 8. sınıf öğrencilerinden babasının eğitim 

düzeyi lise olanların ders başarıları, babasının eğitim düzeyi ilkokul ve ortaokul olan 

öğrencilerin ders başarılarından anlamlı derecede yüksektir. Babasının eğitim düzeyi 

üniversite ve sonrası olan öğrencilerin ders başarıları da, babasının eğitim düzeyi 

ilkokul ve ortaokul olan öğrencilerin ders başarılarından anlamlı derecede farklı 

çıkmıştır. Eğitim düzeyi lise ve üniversite olanlar arasında ve diğer gruplar arasında 

anlamlı farklılık görülmemiştir. 

 

 

4.9. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları İle Fen ve 

Teknoloji Dersi Başarıları Arasındaki İlişki   

 

Araştırmanın dokuzuncu alt problemi “İlköğretim 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin 

Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ile Fen ve Teknoloji dersi başarıları 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” şeklindedir. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji 

dersine yönelik tutumları ile Fen ve Teknoloji dersi başarıları arasındaki ilişkinin 

yönünü ve derecesini belirlemek amacıyla sonuçlara korelasyon analizi yapılmıştır. 

 

Korelasyon, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkidir. Korelasyon 

katsayısı +1 ile -1 arasında değer alır. Katsayının 0 olması değişkenler arasında ilişki 

olmadığını gösterir. +1 ya da -1’ e yaklaştıkça değişkenler arasındaki ilişki güçlenir 

(Çepni, 2007: 50). Yapılan korelasyon analizinden elde edilen bulgular Tablo 29’ da 

verilmiştir. 
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Tablo 29: Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumları İle Başarıları Arasındaki İlişki 
 Başarı Tutum 

Başarı R 

p 

N 

1 

 

661 

,279 

,000 

661 

Tutum R 

p 

N 

,279 

,000 

661 

1 

 

690 

 

Tablo 29’ da verilen bulgulara göre p=0,000 olup öğrencilerin Fen ve 

Teknoloji dersine yönelik tutumları p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ile Fen ve 

Teknoloji dersi başarıları arasında pozitif yönlü ancak düşük düzeyde (r=0,279) bir 

ilişki vardır. Bu bulgulara göre denilebilir ki; öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine 

yönelik tutumları arttıkça ders başarıları da artmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



             BÖLÜM V 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

5.1. SONUÇLAR 

 

Bu araştırmada ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji 

dersine yönelik tutumlarına ve ders başarılarına cinsiyetin, sınıf seviyesinin, anne ve 

baba eğitim seviyesinin etkisi araştırılmıştır. Öğrencilerin derse yönelik tutumları ile 

ders başarıları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma Kırşehir ilinin 

Kaman ilçesi merkezinde bulunan 9 ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 690 

öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri Fen ve Teknoloji dersi tutum ölçeği ve 

kişisel bilgiler formu ile toplanmıştır.  

 

Araştırmada 7. sınıf düzeyinde kız ve erkek öğrencilerin Fen ve Teknoloji 

dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 8. sınıflarda 

ise ders içi etkinlik boyutunda kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha olumlu 

tutuma sahiptir. Genel olarak öğrencilerin tutumlarına bakıldığında ise; kız 

öğrencilerin tutumları, ölçeğin “ders içi etkinliklere yönelik tutum” boyutunda ve 

toplam tutum puanlarında erkek öğrencilerden daha yüksektir. Karaer (2007) 8. sınıf 

öğrencilerinin fene yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelediği 

araştırmasında, kız öğrencilerin fene karşı erkek öğrencilerden daha olumlu tutuma 

sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. Simpson ve Oliver (1990) ise erkek öğrencilerin 

fene yönelik tutumlarının kız öğrencilerden daha olumlu olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır (Aktaran: Çamlıbel Çakmak, 2006: 27). Alkan (2006) tarafından 

yapılan araştırmada cinsiyetin fene yönelik tutumu etkilemediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Azizoğlu ve Çetin (2009) ise 6. sınıflarda kız ve erkek öğrencilerin 

tutumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlamazken, 7. sınıflarda erkek öğrencilerin 

fene yönelik tutumlarının kız öğrencilerden daha olumlu olduğu sonucuna varmıştır. 

 

Araştırmada öğrencilerin Fen ve Teknoloji’ ye yönelik tutumlarının sınıf 

seviyesine göre değişmediği görülmüştür. 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 
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Araştırmada öğrencilerin Fen ve Teknoloji’ ye yönelik tutumlarının sınıf 

seviyesine göre değişmediği görülmüştür. 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 

öğrencilerin tutum puanları birbirine çok yakın çıkmıştır. Baykul (1990), Gürkan ve 

Gökçe (2000) ve Kozcu Çakır ve diğ. (2007)  araştırmalarında öğrencilerin sınıf 

seviyeleri ve yaşları arttıkça Fen’ e yönelik tutumlarının düştüğü sonucuna 

ulaşmışlardır. Azizoğlu ve Çetin (2009) ise 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile yaptığı 

araştırmada sınıf seviyesi ile Fen’ e yönelik tutum arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlamamıştır. Araştırmada sınıf seviyesi ile tutum arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemesinin sebebi olarak, her iki sınıf düzeyindeki öğrencilerin de SBS’ ye 

hazırlanmasından dolayı aynı sınav stresini yaşamaları ve 7. ve 8. sınıf Fen ve 

Teknoloji dersi müfredatlarının her ikisinin de zorluk düzeylerinin aynı olması 

gösterilebilir.  

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin Fen ve Teknoloji 

dersine yönelik tutumları anne ve babalarının eğitim düzeylerine göre 

değişmemektedir. Külçe (2005)’ in araştırmasında annelerinin eğitim düzeyi 

yükseldikçe öğrencilerin tutumlarının da arttığı, ancak babalarının eğitim düzeyi ile 

tutumun anlamlı bir farklılaşma göstermediği görülmektedir. Papanastasiou (2002), 

öğrencilerin Fen’ e yönelik tutumlarını en az etkileyen faktörün ailelerin eğitim alt 

yapısı olduğunu belirtmiştir (Aktaran: Külçe, 2005: 82). 

 

Araştırmada kız öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersi başarıları, hem 7. 

sınıflarda hem de 8. sınıflarda erkek öğrencilerin başarılarından daha yüksek 

çıkmıştır. Sınıf seviyesi ile başarı karşılaştırıldığında, 7. sınıfların başarıları ile 8. 

sınıfların başarıları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür.  

 

Öğrencilerin başarıları anne ve babalarının eğitim düzeylerine göre 

incelendiğinde, anne veya babasının eğitim düzeyi üniversite ve lise olan 

öğrencilerin, anne veya babasının eğitim düzeyi ilkokul ve ortaokul olan 

öğrencilerden daha başarılı olduğu görülmüştür. Öğrenciler akademik başarılarında 

annelerini ve babalarını örnek almaktadırlar. Bu da anne ve babası akademik yönden 

başarılı olan öğrencilerin başarılı olmalarına yol açmıştır. TIMSS 1999 çalışmasının 
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sonuçlarına göre de öğrencilerin başarılarını en çok ebeveynlerin eğitim durumu ve 

evdeki kitap sayısı etkilemektedir (MEB, 2003). 

Araştırmada öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ile 

başarıları arasında düşük de olsa pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (r=0,279). 

Öğrencilerin derse yönelik olumlu tutumları arttıkça ders başarıları da artacaktır. 

 

5.2. ÖNERİLER 

 

Ülkemizde Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile birlikte tek sınav olan OKS 

(Ortaöğretim Kurumları Sınavı) kaldırılmış, yerine ikinci kademe öğrencilerinin her 

yılsonu girecekleri SBS (Seviye Belirleme Sınavı) getirilmiştir. Daha sonra SBS de 

kademeli olarak kaldırılmaya başlanmış ve tekrar tek sınav yöntemine dönülmüştür. 

Sınav sistemindeki bu tutarsızlık, öğrencilerin her yılsonu sınav stresi yaşamaları, 

sınavlarda başarılı olabilmek için ezbere dayalı çalışmaları derse yönelik tutumlarını 

olumsuz etkilemektedir.  

 

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik olumlu tutumlarını artırmada 

öğretmenlerin rolü büyüktür. Öğretmen öğrencilerini tanımalı, dersi öğrencilerin 

seviye ve ilgilerine göre işlemelidir. Öğretmenin sınıfta demokratik ve rahat bir 

ortam oluşturup kendini sevdirmesi, öğrencilerin dersi de sevmesini sağlayacaktır. 

 

Araştırmada öğrencilerin derste yapılan etkinliklere yönelik tutumlarının daha 

olumlu olduğu görülmüştür. Öğretmenin dersi işlerken öğrencilerle birlikte yapacağı 

basit etkinlikler, öğrencilerin derse olan ilgilerini artıracaktır. Bu sayede de 

öğrencilerin olumlu tutumları gelişecek ve yaparak, yaşayarak öğrendikleri için ders 

başarıları artacaktır. Aktepe ve Aktepe (2009) yaptıkları bir araştırmada Fen ve 

Teknoloji dersinde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin olarak öğrencilerin 

görüşlerini almışlardır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenciler en fazla 

laboratuvarda deney yapma, öğretmenin sınıfta deney yapması ve gezi yöntemleri ile 

ders işlemek istediklerini belirtmişlerdir. 
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Derse yönelik olumu tutum geliştirmede okulun fiziki ortamı da önem 

taşımaktadır. Okulların Fen ve Teknoloji laboratuvarları düzenli hale getirilmeli ve 

etkili biçimde kullanılmalıdır. Öğrencilerin sınıf ortamlarının rahat, temiz ve ferah 

olması da okula yönelik olumlu tutumu geliştireceğinden, dolaylı olarak derse 

yönelik tutumu da etkileyebilmektedir. 

 

Basın ve yayın organları ve internet de Fen’ e yönelik olumlu tutum 

geliştirmede etkili olabilmektedir. Çocuklar seviyelerine uygun belgeselleri ve bilim 

programlarını ilgi duyarak izlemektedirler. Bu tür yayınlar ve faydalı internet siteleri 

öğrencilere tanıtılmalı ve sayıları artırılmalıdır.  

 

Literatürdeki araştırmalarda alt sınıflarda olumlu olan tutumların sınıf 

seviyesi arttıkça gitgide olumsuzlaştığı görülmektedir. Yani öğrencilerin derse karşı 

başlangıçta olumlu olan tutumları, dersle ilgili yaşantıları arttıkça olumsuza 

dönüşebilmektedir.   

 

Öğrencilerin tutumlarını etkileyen birçok faktör daha vardır. Bunların 

araştırılması, tutuma etkilerinin belirlenmesi öğrencilerin başarıların artıracak yönde 

çalışmalar yapılmasına yardımcı olacaktır. 
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Ek 1: 
FEN VE TEKNOLOJİ TUTUM ÖLÇEĞİ 

 
Sevgili öğrenciler, aşağıda yer alan ölçek sizin fen ve teknolojiye karşın tutumunuzu belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. Ölçekte fen ve teknoloji dersine karşı tutum cümleleri ile her cümlenin karşısında 
Katılıyorum, Fikrim yok, Katılmıyorum seçenekleri yer almaktadır. Her cümleyi dikkatlice okuduktan 
sonra kendiniz en uygun seçeneği işaretleyiniz. 
 
 

  K
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1 Fen ve teknoloji dersinden iyi notlar alacağımı düşünürüm.    
2 Fen ve teknoloji dersinde ilginç bilgiler öğrenmek ben de merak 
uyandırır.    
3 Okulda daha çok fen ve teknoloji dersi yapılmasını isterim.    
4 Zorunlu olmasan fen ve teknoloji dersine girmezdim.    
5 Fen ve teknoloji ders saatinin gelmesini dört gözle beklerim.    
6 Fen ve teknoloji dersini okuldaki pek çok dersten daha az severim.    

7 Fen ve teknoloji dersinde başarısız olduğumu düşünürüm.  
 
 

 
 

8 Fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojik gelişmeler öğrenmek ben 
de heyecan uyandırır.  

 
 

 
 

9 Fen ve teknoloji dersinde yer alan konuları öğrenmekte zorlanırım.    
10 Fen ve teknoloji dersinde işlenen konuların günlük hayatta bana 
yararlı olması hoşuma gider.  

 
 

 
 

11 Fen ve teknoloji konularının yeni teknolojik gelişmeler hakkında 
bilgi vermesi bende merak uyandırır.  

 
 

 
 

12 Fen ve teknoloji ile ilgili bilmediğim bir konuyu etkinlik yaparak 
öğrenmek isterim.    
13 Fen ve teknoloji dersinde etkinlik yapmanın sıkıcı olduğunu 
düşünürüm.    

14 Fen ve teknoloji dersinde etkinlik yapmayı dört gözle beklerim.  
 
 

 
 

15 Fen ve teknoloji dersinde etkinlik yapmanın konuları anlamak için 
gerekli olduğunu düşünürüm. 

 
 

 
 

 
 

16 Fen ve teknoloji ile ilgili yaptığımız etkinlikleri anlamaya çalışmanın 
zaman kaybı olduğunu düşünürüm.    
17 Fen ve teknoloji dersinde konularla ilgili etkinlik yapmanın faydalı 
olduğunu düşünürüm.     
18 Fen ve teknoloji dersinde etkinlik yaparken geçen saatlerin zaman 
kaybı olduğunu düşünürüm.    
19 Fen ve teknoloji dersinde daha çok etkinlik yapılmasını isterim.    
20 Fen ve teknoloji dersinde anlayamadığım konuları etkinlik yaparak 
daha kolay anlarım.    
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Ek 2: 
 

KİŞİSEL BİLGİLER FORMU 
 

Sevgili öğrenciler, 
Aşağıda sizinle ilgili bilgi içeren sorular sorulmuştur. Vereceğiniz cevaplar bilimsel bir 
araştırmada kullanılacaktır. Cevaplarınızın ve kimliğinizin kesinlikle gizli tutulacağından emin 
olunuz. Lütfen tüm maddeleri cevaplayını. 
 
Bilimsel bir çalışmaya yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür ederim. 
 
 
 
Adınız Soyadınız: 
 
Okulunuz: 
 
Cinsiyetiniz:  
 
Yaşınız: 
 
Sınıfınız: 
 
Annenizin Eğitim Düzeyi: 
 
Yok (  ) 
İlkokul (  ) 
Ortaokul (  ) 
Lise (  ) 
Üniversite (  ) 
Üniversite ve sonrası (  ) 
 
 
Babanızın Eğitim Düzeyi 
 
Yok (  ) 
İlkokul (  ) 
Ortaokul (  ) 
Lise (  ) 
Üniversite (  ) 
Üniversite ve sonrası (  ) 
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Ek 3: Resmi İzin Belgesi 

 
 
 
 



71 
 

Ek: 4 
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2010- …… Çumra Merkez Atatürk İlköğretim Okulu / KONYA 

Aldığı Ödüller:  

Hakkımda bilgi almak 

için önerebileceğim 

şahıslar: 

Doç. Dr. Dursun Yağız 

Tel: 5069128498 

Adres Hamzaoğlu Mah. Dr. Ali Rıza Bahadır Sk. No:1/6 - Karatay/ KONYA 
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