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ÖZET 

 

Fen ve teknoloji eğitiminin en genel amacı, bilim ve bilim insanına yönelik yanlış 

kavram yanılgılarını değiştirerek olumlu bir imaj ve tutum geliştirmektir. Böylelikle fen ve 

teknolojinin gelişimi için toplumun ihtiyaç duyduğu meslek gruplarında yetişmiş insan 

gücü sayısı da artacaktır. Bu nedenle de ilköğretimdeki öğrencilerin bilime ve bilim 

insanına yönelik tutumlarını ve imajlarını belirleyerek, birçok faktör göz önüne alınarak 

var olan durumun betimlenmesi gerekmektedir. 

 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim düzeyinde eğitim gören 4.- 8. sınıf öğrencilerinin 

bilime ve bilim insanına yönelik tutumlarını ve imajlarını etkileyen faktörleri 

belirlemektedir.   

 

Çalışmada kullanılan ölçek tezin akademik danışmanı tarafından oluşturulmuştur. 

Üç alt bölümden oluşan ölçeğin ilk bölümü, öğrencilerin demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik soruları içermektedir. İkinci bölümü ise, öğrencilerin bilim insanına 

yönelik imalarını belirlemek amacı ile hazırlanmış çizim ve çizimi betimlemeye yönelik 

açık uçlu ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin bilime 

ve bilim insanına yönelik imajları cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, anne ve baba 

mesleklerine, anne ve baba eğitim düzeylerine, ailelerin sosyoekonomik düzeylerine, fen 

ve teknoloji dersine katılım düzeylerine, feni ve teknoloji dersini sevip sevmemesine göre 

nasıl değişim gösterdiğini araştırmaktadır. Üçüncü ve son bölüm ise öğrencilerin bilim ve 

teknolojiye yönelik tutumlarını belirmek amacıyla uluslararası bir proje olan ROSE             

( Relevance Of Science Education) projesinde kullanılan ve bu ölçeğin bir alt ölçeği olan 

16 maddelik likert tipi tutum ölçeğidir. Bu bölümde de öğrencilerinin bilime ve bilim 

insanına yönelik tutumları cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, anne ve baba mesleklerine, 

anne ve baba eğitim düzeylerine, ailelerin sosyoekonomik düzeylerine, fen ve teknoloji 

dersine katılım düzeylerine ve feni ve teknoloji dersini sevip sevmemesine gore farklılık 

gösterip göstermediğini araştırmaktadır.  

 

Ölçek 2007- 2008 eğitim-öğretim yılında, Ankara ili, Çankaya, Yenimahalle ve 

Altındağ ilçelerinde bulunan 5 ilköğretim okulunun 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında okuyan 

623 öğrenci üzerinde uygulanmıştır.   
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Çalışmada elde edilen veriler nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak analiz 

edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, tek yönlü varyans 

analizi kullanılmıştır.  

 

Yapılan istatiksel analizler sonucunda öğrencilerin bilim insanına yönelik imajları 

ve bilime yönelik tutumları arasında bazı faktörler açısından benzerlikler ve farklılıklar 

gözlenmiştir.   

 

Ülkemizdeki tez çalışmaları YÖK veri tabanına dayalı olarak incelendiğinde, bu 

alanda yapılmış çalışmaların sınırlılığı ile ilgili bulgu, bu çalışmanın literatürü 

güçlendirmede katkı sağlayacağına yönelik inancı güçlendirmektedir. Ayrıca çalışmanın 

bulgularının bu alanda çalışan öğretmenlere, program geliştirmecilere ve eğitim 

politikacaılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 

 

The most general objective of science and technology training is to develop a 

positive image and attitude by changing the false concept errors oriented to the science and 

the scientist. Thus, the number of trained labor force in the vocational groups required by 

the society for the scientific and technologic progress will increase. Therefore, the existing 

situation must be delineated by considering several factors and determining the attitudes 

and the images of the students in primary education oriented for the science and the 

scientist.  

 

The objective of this study is to establish the factors that affect the attitudes and the 

images of the fourth-eighth graders in primary education oriented for the science and the 

scientist.  

 

The scale used in the study has been created by academic adviser of the thesis. The 

first section of the scale that has been made up of three subsections contains questions to 

determine the demographic characteristics of the students: The second section comprises 

open-ended and semi constructed questions to describe the drawing prepared for the 

purpose of determining the students’ implications oriented for the scientist. In his section 

how the students’ images for the science and the scientist varies according to their genders, 

class levels, parental professions, parental educational statuses, socioeconomic levels of 

the families, their participation levels in the science and technology course, whether they 

like this course or not is analyzed. The third and final section is 16 - element likert scale 

which is a subscale of the scale used in the ROSE (Relevance Of Science Education) 

which is an international project aimed at determining the attitudes of students towards 

science and technology.  This section investigates whether student’s attitudes towards 

science scientists vary depending on their gender, class levels, mother’s and father’s 

occupation, mother’s and father’s level of education, family’s socio-economic level, level 

of attendance in science and technology lessons and whether they like science and 

technology lessons or not.  

 

The scale was implemented on 623 students studying in the 4th, 5th, 6th 7th and 8th 

grades of 5 primary education schools located in the subprovinces of Çankaya, 

Yenimahalle and Altındağ within the province of Ankara in the 2007- 2008 academic year.   
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The data obtained in the study have been analyzed using qualitative and 

quantitative research methods. In the analysis of the data frequency, percentage, arithmetic 

average, one way variance has been used.  

 

As a result of the statistical analyses conducted differences and similarities have 

been observed between the image of students towards scientists and attitude towards 

science in terms of some factors.   

 

As thesis studies in our country are analyzed based on the database of the Council 

of Higher Learning and findings regarding the scarcity of studies conducted in this field 

reinforce the belief that this study shall contribute to the strengthening of the literature. 

Also, it is believed that the findings of the study shall have a contribution to teachers, 

program developers and education policy makers working in this field.   
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BÖLÜM I 

 

                                                          GİRİŞ 

 

Bu bölümde, problem durumu, ilgili araştırmalar, araştırmanın önemi, problem 

cümlesi, alt problemler, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.  

 

I.I. PROBLEM DURUMU 

 

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak değişme 

meydana getirme sürecidir (Demirel, 2004: 36). Kasıtlı davranış değişikliklerinin meydana 

gelmesini sağlamak bir bireyin okul içinde ve okul dışındaki tüm faaliyetlerini göz önüne 

alarak hazırlanacak, planlanmış etkinlikler zinciri olarak ifade edilmelidir. Kısaca bu 

planlama iyi bir şekilde hazırlanmış bir programı göz önüne sermektedir. Bu program ise 

eğitim programıdır. 

 

  Demirel’e (2004) göre eğitim programları öğrenene, okulda ve okul dışında 

planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği olarak 

tanımlanmaktadır. Eğitim programları bir toplumun felsefesini ve dolayısıyla olması 

beklenen insan özelliklerini yansıtan hedefler, öğrenciden beklenen bu istendik 

davranışların kazandırıldığı süreci ifade eden içerik ve eğitim durumları ile hedeflerin 

hangi oranda gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyen değerlendirme öğesinden meydana 

gelmektedir. 

 

 Günümüz toplumunda olması beklenen insan özellikleri sürekli olarak değişmekte 

ve bu değişim eğitim programlarının bütün boyutlarını etkilemektedir. Yeni çağda 

beklenen insan özellikleri, bilgiye ulaşma yollarına bilen ve en doğru bilgiye ulaşan, 

ulaştığı bilgiyi analiz edebilen, bilim ve teknolojideki yeni gelişmeleri takip ederek 

teknolojiyi günlük yaşamında kullanabilen bireyler olarak yetişmeleridir. Beklenen bu 

özelliklerin eğitim programlarına yansıması, öğrencilerin bilimsel düşünme yetilerinin 

gelişmesine fırsat tanımakta ve bir fen okuryazarı olarak gelişmelerini sağlamaktadır. Bu 

sayede belki de günümüz bilim ve teknoloji çağında geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek 

hedeflenmektedir. Eğitim programlarındaki tüm bu değişmeler ve bireylerin fen okuryazarı 
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olarak yetiştirilmesinin amaçlanması da, özellikle fen bilimlerinin ve fen ve teknoloji 

eğitiminin daha çok öne çıkmasını sağlamaktadır.  

 

 21. yüzyılda bireylerin kendilerine gerekli olan bilgileri elde ederek bunlardan işine 

yararı seçip yeni bilgiler üretebilmesi, bilimsel düşünme yetisine sahip olması, teknolojiyi 

kullanabilmesi gibi becerilere sahip olabilmesi için bireylerin belli bir düzeyde fen ve 

teknoloji alanında okuryazar olma zorunlulukları vardır. Bu açıkça gösteriyor ki, gelişen 

dünyaya uyumlu olan insan gücünü elde edebilmek için, yeni eğitim sistemi ile önem 

kazanan fen ve teknoloji eğitiminin verilmesinin gerekliliği kaçınılmazdır. Fen ve teknoloji 

dersi öğretim programının vizyonuna baktığımızda, bireysel farklılıklar ne olursa olsun 

tüm bireylerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesini vurgulamış, bu sayede de fen 

ve teknoloji eğitiminin verilmesinin zorunluluğuna dikkat çekmiştir. 

 

 Fen ve teknoloji okuryazarlığı, bireylerin araştırma ve sorgulama, eleştirel 

düşünme,  problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen 

bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için 

gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir (MEB, 

2006). Fen ve teknoloji okuryazarı olan bir kişi, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, 

temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanır. Ayrıca fen 

okur yazarı olan bir birey günlük yaşamda karşılaştığı problemleri çözerken ve karar 

verirken bilimsel süreç becerilerini işe koşar. Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki 

etkileşimleri anlayabilir. Bilimsel ve teknik psikomotor becerilerini geliştirir. Bilimsel 

tutum ve değerlere sahiptir. Fen ve teknoloji okuryazarı olan bireyler, bilgiye ulaşmada ve 

kullanmada, problemleri çözmede, fen ve teknoloji ile ilgili sorunlar hakkında olası 

riskleri, yararları ve eldeki seçenekleri dikkate alarak karar vermede ve yeni bilgi üretmede 

daha etkin bireylerdir (MEB, 2006). Özellikle ilköğretim düzeyindeki öğrenciler, meraklı 

ve araştırmacıdırlar. Bu nedenle de bu dönemde fen ve teknoloji eğitimine, bilime ve bilim 

insanına karşı olumlu tutum geliştirilmesinin sağlanması fen ve teknoloji eğitimi açısından 

çok önemli bir dönüm noktasıdır.  

 

Değişen eğitim programımız öğrencileri birer bilim insanı gibi düşünen bireyler 

olarak yetiştirmeyi teşvik etmekle beraber, onların merak ettikleri soruların peşinden 

gitmeleri için de bilime yönelik olumlu tutum geliştirmeleri konusunda uygun öğrenme-

öğretme ortamlarının hazırlanması vurgusunu da yapmaktadır. Eğitim programı aynı 
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zamanda öğrencilerin bilimin sadece sınıflarda gördükleri bir fen dersinden ibaret 

olmadığını, aslında bilimin günlük yaşamın her alanında keşfedebileceğini sezmelerini 

önermektedir. Değişen programla beraber, öğrencilerin bilimin fen ile ilişkisini göstererek, 

merak uyandırmaya çalıştırması, fen okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlaması gerek sınıf 

ortamının okul dışına çıkmasını sağlamakta gerekse derslerde kullanılan çeşitli 

materyallerin ve ders kitaplarının çeşitliliğini de artırmaktadır. Bu artış ve çeşitlilik de 

öğrencilerin bilime ve bilim insanına dair bakış açılarını artırarak bilime yönelik algılarını 

ve bilim insanına yönelik imajlarını da olumlu yönde değiştirmesi beklenmektedir.  

 

I.I.I. Fen Öğretimi ve Bilim 

 

 Fen bilimleri, insanın, doğanın ve doğal olayların sistemli bir şekilde incelenmesi 

sonucunda edinilen bilgilerden oluşan bilim dallarını içermektedir. Fen kavramını insanın 

doğal çevresindeki işleyiş ve düzenlilikleri amaçlı, planlı bir çalışmayla keşfetme, test 

etme, onları yeni bağlantıları içinde ayırma bütünleştirme süreci ve bu yolla elde edilmiş 

olan güvenilir bilgiler bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Fen ve teknoloji eğitimi ise 

bu bilgi, beceri ve süreçlerin kişilere kazandırılması için yapılan etkinlikler olarak 

tanımlanabilir (Korkmaz, 1997).   

 

  Eğitim ve öğretim sürecinde bireylere fenin doğasını, fenin günlük yaşamla 

ilişkisini keşfettirirken fenin en genel amacı olan bilimi, bilim insanını da tanıtmayı 

amaçlamaktadır. Bu süreçte de bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz imajları olumlu 

yönde değiştirmek en temel amaçtır. Yapılan birçok uluslar arası ve yurt içi çalışmalar 

desteklemektedir ki öğrenciler medya, magazin, televizyon gibi birçok materyallerden 

etkilenerek bilim insanına yönelik imajlarını ve bilime yönelik tutumlarını çeşitli yönlerde 

biçimlendirilmektedir. Peki, bilim nedir ve bilim insanı kimdir? 

 

  Bilim; evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan 

yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler bütünüdür 

(TDK Terimler Sözlüğü, 2008). Bilim, kontrollü deneyler yapmak, gözlemlerle keşfetmek 

ve olayların nedenlerine inerek araştırmalar yapmaktır. Bilim doğrudan veya dolaylı olarak 

gözlenebilen olguları açıklamaktır. Bilim asla durağan değildir, daima dinamiktir ve 

süreklilik gösterir. Bilim, mantıksal bir düşünme biçimidir. İnsandan insana, gözlemden 

gözleme değişmeyen doğrulardır.  
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  Bilim insanı, bilimsel çalışmalarla uğraşan, bir olayı bilimsel yöntemlerle irdeleyen, 

aydınlığa kavuşturan ve insanlığın yararına sunan kişidir. Genel olarak düşünülen yargı, 

bilim insanını yeni bir şeyleri keşfederek olmayanı icat eden birisi olarak düşünülmektedir. 

Televizyon programları, gazete ve dergiler, karikatürler veya çizgi filmler gibi çeşitli 

kaynaklarda bilim ve bilim insanını belli kalıplar içinde sunulmaktadır. Bilim insanı 

araştırır, sorgular, gözlemler ve olmayanı keşfetmenin dışında mevcut durumların da 

nedenini sorgular. Çağdaş fen ve teknoloji ders programları irdelendiğinde bilim insanının 

bu özelliklerinin öğrencilere kazandırılması konusunda bir vurgu yapıldığı gözlenebilir. Bu 

bağlamda öğrencilerin gerek okul içinde deneyler, gözlemler yaparak gerekse okul içinde 

aldığı deneyimi ve isteği ile okul dışında da gözlem ve deneylerini devam ettirerek merak 

ettiklerini sorgulayabilmesine olanak sağlanmalıdır.  

 

Birçok ülke daha ileriye ve en iyiye yönelme kapsamında var olan eğitim 

sistemlerini sorgulamaktadır. Bu sorgulamanın hareket noktası ise kalıplanmış zihinler 

üreten eğitim sistemlerinin yararlarının pek fazla olmaması ve toplumların düşünen, 

yaratan, sorun çözen insanlara daha çok gereksinim duymasıdır (Özer, 1997). Günümüzde 

Amerika, Kanada, Birleşik Krallık gibi çağdaş ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde 

bilimsel ve teknolojik açıdan okuryazar bireyleri yetiştirme en önemli hedef olarak ortaya 

çıkmaktadır.  Bilimsel ve teknolojik açıdan okuryazar bireyler yetiştirme teması ülkemizde 

ve diğer birçok ülkede daha çok fen ve teknoloji dersi programında yer almaktadır.  

 

Ülkemizde 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanan yeni fen ve teknoloji 

dersi öğretim programında bilimsel okuryazarlık kavramı fen ve teknoloji okuryazarlığı 

olarak adlandırılmıştır. Fen ve teknoloji okuryazarlığı öğretim programında şu şekilde 

tanımlanmaktadır:  

“bireylerin araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme 

becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya 

hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fen ve teknoloji ile 

ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşiminin kazandırılmasıdır 

(MEB, 2005). 

 

 Bilim insanları araştıran, geliştiren, sorgulayan, eleştiren, problemleri tespit ederek 

bunlara çözüm arayan bireyler olarak düşünüldüğünde fen ve teknoloji dersinin 

amaçlarından biri bireyleri bir bilim insanı gibi yetiştirme, onların kendilerini bilim insanı 
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gibi hissetmelerini sağlamak ve yaşam boyu karşılaştıkları problemlerde bu özelikleri 

kullanma becerilerini onlara kazandırmak olarak ifade edilebilir.  

 

Son yıllarda ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan bazı sınavlar ve araştırmalar 

öğrenenlerin bir konu alanı hakkında ne bildiğinden daha çok bilimsel düşünme ve süreç 

becerilerini ne kadar etkili kullandıklarını belirlemeye çalışmıştır. Bu sınavların ülkemiz 

açısından sonuçları değerlendirildiğinde sonuçlar ulusal fen ve teknoloji eğitimimizdeki 

yetersizlikleri ve diğer ülkeler arasındaki yerimizi göstermektedir. Bu araştırmalar arasında 

Third International Mathematics and Science Study (TIMSS –Üçüncü Uluslar arası 

Matematik ve Fen Araştırması-) ve Programme for International Student Assessment 

(PISA) - Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı- yer almaktadır.   

 

Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) –Üçüncü Uluslar 

arası Matematik ve Fen Araştırması-, 1995, 1999, 2003 ve 2007 yıllarında yapılan, dünya 

çapında 50 ülkenin katıldığı, merkezi Amsterdam’da bulunan ve Boston Üniversitesinde 

bulunan TIMSS Uluslararası Çalışma Merkezi(TIMSS International Study Center) 

yönetilen bir projedir (TIMSS, 2003). 

 

TIMSS-1999 çalışmasına ülkemizde katılmıştır. Bu sınavda fenin altı alt alanı 

tanımlanmış, bu alanlardan oluşan bir sınav hazırlanmış ve katılan ülkeler bu sınavı kendi 

dillerine çevirerek ülkelerinden seçtikleri bir öğrenci örneklemine uygulamışlardır. 

Çalışma sadece sınavla kısıtlı kalmayıp katılan ülkelerin daha kapsamlı 

karşılaştırılabilmeleri için fen programları, ders uygulamaları ile ilgili yetkililerden, 

öğretmenlerden ve öğrencilerden anketler yoluyla veriler toplanmıştır. TIMSS-1999 

çalışmasında tanımlanan fenin altı alt alanı; canlı bilimi, dünya bilimi, fizik, kimya, çevre 

ve kaynaklar, bilimsel araştırma ve bilimin doğasıdır (Bağcı-Kılıç G., 2003). 

 

TIMSS-1999 çalışmasındaki fen sorularının %8’i bilimsel araştırma ve bilimin 

doğası alanından sorulmuştur (Bağcı-Kılıç, G., 2003). Bilimsel araştırma ve bilimin 

doğasına yönelik sorulan sorular şu özellikleri yoklamaktadır:  
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• Bilimsel metot (hipotez kurma, gözlem yapma, çıkarım yapma, genelleme) 

• Deneysel tasarım (deneysel kontrol, materyaller ve süreçler) 

• Bilimsel ölçümler (geçerlilik, tekrar, deneysel hata, tutarlılık, skala)  

• Bilimsel araçları kullanma ve rutin deneysel işlemler yapmak 

• Veri toplama, düzenleme, temsil etme (birimler, tablolar, şekiller ve grafikler) 

• Verileri tanımlama ve yorumlama(Bağcı-Kılıç, G.,2003) 

 

Türkiye bu sınavda genel sıralamada 38 ülkeden 33. olmuş ve uluslararası 

ortalamanın istatistiksel anlamlı farkla altında kalmıştır. Bilimsel araştırma ve bilimin 

doğası alanında yapılan sıralamada da ise 33. olmuştur. Bilimsel araştırma ve bilimin 

doğası alanında yapılan sıralamada ilk beşe giren ülkeler sırasıyla Singapur, Güney Kore, 

Japonya, Tayvan ve İngiltere’dir. Bu ülkeler genel sıralamada da çok başarılı olan 

ülkelerdir (Bağcı-Kılıç, G., 2003) TIMSS-1999 çalışmasında ülkelerin fen programları 

hakkında da veriler toplanmıştır. Türkiye fen programında dünya bilimi, canlı bilimi, fizik, 

kimya, çevre fen alanlardaki konuların tamamını (%100) öğretmeyi amaçladığını rapor 

ederken,  bilimsel araştırma ve bilimin doğası alanında belirlenen alt başlıkların %67’sini 

öğretmeyi amaçladığını rapor etmiştir(Bağcı-Kılıç, G.,2003). 

 

  TIMSS sonuçlarına bakıldığında Türk öğrencilerin bilimsel araştırma ve bilimin 

doğası hakkında diğer ülke öğrencilerinin gerisinde kaldığı ve dolayısıyla bilimsel 

araştırma süreçlerini ve yöntemlerini bilmedikleri ve bu becerileri yeni problem 

durumlarına uygulamakta zorlandıkları gözlenmektedir.   

 

TIMSS dışındaki diğer bir uluslararası karşılaştırma çalışması ise öğrencilerin fen 

bilimleri ve problem çözme alanındaki başarılarını gözlemlemeye yönelik Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD)) ve OECD üyesi olmayan ülke çocukları arasında yapılan sınavdır.  Bu proje,  

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International Student 

Assessment (PISA) ),  2000 yılında 43 ülkede, 2003 yılında 41 ülkede, 2006 yılında 62 

ülkede ve bir sonraki 2009 yılında yapılacak olan, uluslar arası standardize edilmiş bir 

ölçme projesidir. Testler her ülkede 4,500 ile 10,000 arasındaki bir sayıda öğrenciye 

uygulanır (PISA, 2008).  

 



22 
 

PISA 2003 projesinin test ve anketleri ülkemizde 2003 yılının Mayıs ayında 7 

coğrafi bölgemizden random olarak (tesadüfi temsili yöntemle ) seçilen 12 İlköğretim 

okulu ve 147 Lisede 1987 doğumlu toplam 4855 öğrencimize uygulanmıştır (MEB, 2008). 

PISA yani Uluslar Arası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı 15 yaş grubu 

öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda, katılacakları günümüz bilgi toplumunda 

karşılaşabilecekleri durumlar karşısında ne ölçüde hazırlıklı yetiştirildiklerini belirlemek 

amacıyla geliştirilmiştir. Ölçülmeye çalışılan nitelik, öğrencilerin okulda eğitim programı 

kapsamında ele alınan konuları ne dereceye kadar öğrendikleri değil, gerçek hayatta 

karşılaşabilecekleri durumlarda sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneği, 

öğrencilerin düşüncelerini analiz edebilme, akıl yürütme ve okulda öğrendikleri fen ve 

matematik kavramlarını kullanarak etkin bir iletişim kurma becerisine sahip olup 

olmadıklarıdır. (MEB, 2008) 

Fen Bilimleri alanında katılan ülkeler arasında en yüksek başarı puanına sahip 

ülke 548 puanla Finlandiya'dır. Japonya, Hong-Kong Çin, Kore, Lihtenştayn ve Avustralya 

sıralamada bu ülkeyi takip etmektedir. En alt sırada 385 puanla Tunus bulunmaktadır. 

Türkiye'nin okuma ortalaması ise 434 puandır. Bu puanla Türkiye projeye katılan ülkeler 

içinde Sırbistan, Uruguay ve Portekiz’den farklı olmayan bir performans sergilemiştir. 

Bunun yanı sıra Tayland, Meksika, Endonezya, Brezilya ve Tunus gibi ülkelerden daha 

yukarıda gözükmektedir (MEB, 2008). 

Problem Çözme alanında Kore en üst sırada yer almakta, Hong Kong-Çin, 

Finlandiya, Japonya, Yeni Zelanda sıralamada bu ülkeyi izlemektedir. Türkiye ise 

Sırbistan ve Uruguay'dan farklı olmayan bir performans sergilemiştir. Bunun yanı sıra 

ülkemiz Meksika, Brezilya, Endonezya ve Tunus'tan daha yukarıda yer almaktadır 

(http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/pisa/pisaraporu.html, erişim tarihi 1.05.2008). 

TIMSS çalışmasında olduğu gibi PISA çalışmasında da bilimsel konuların ve 

bilimsel araştırma yöntemin bilinip günlük hayatta kullanılması noktasında Türkiye çoğu 

katılımcı ülkenin gerisinde kalmıştır. Öğrencilerin okulda ne öğrendiğinden çok okuldaki 

öğrenmelerini, günlük hayatta nasıl kullandıklarını ölçmeyi hedefleyen PISA araştırması 

fen eğitimi açısından, bilimsel konuların ve bilimsel araştırma yöntemlerinin okulda 

öğrenilerek öğrencilerin günlük yaşantılarında nasıl kullanıldığını ölçme hedefindedir. Bu 

anlamda araştırma sonuçlarına bakıldığında öğrencilerimizin ya bilimsel konu ve bilimsel 
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araştırma yöntemlerini öğrenme ya da öğrendikleri bu konu ve yöntemleri günlük 

hayatlarına transfer etmede sorun yaşadıkları görülmektedir. Ülkemizde bilimsel araştırma 

yönteminin uygulanabileceği en rahat ve olası organizasyonlar olan BŞ/PY,  öğrencilerin 

bilimsel yöntemi öğrenmeleri ve uygulamaları için en uygun fırsatlardır. Bu çalışmada 

BŞ/PY’na katılan ve katılmayan öğrencilerin bilimsel konulara ve bilimsel araştırma 

yöntemlerine olan ilgisi, katılan öğrencilerin ise katılma sıklığına bağlı olarak bilimsel 

konulara ve bilimsel araştırma yöntemlerine olan ilgilerinin nasıl değişim gösterdiği ortaya 

konulacaktır.  

Yukarıda özetlenen uluslararası sınav sonuçları değerlendirildiğinde ülkemiz bu 

sınavlarda uluslararası ortalamaların altında kalmıştır. Bu bağlamda fen ve teknoloji 

derslerinde kazanılan bilgi ve becerilerin günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin 

çözümünde ne kadar etkili kullanılabildiği, öğrencilerin problemlerin çözümünde bir bilim 

insanı gibi düşünüp bilimsel süreç becerilerini ne kadar entegre edebildikleri eğitim 

politikacıları tarafından tartışılmış ve bu sonuçlara dayalı olarak yeni fen ve teknoloji ders 

programının yapılandırılması sağlanmıştır.  

    Yeni fen ve teknoloji ders programı bu eksiklikleri gidererek öğrencilerin bilimsel 

okuryazarlıklarını dolayısıyla onların bilime ve bilim insanına karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenciler ancak ilgi duydukları ve 

olumlu tutum geliştirdikleri konularla daha yoğun ilgilenmekte ve gelecekte bu alanlarda 

meslek seçimine yönelmektedir. Öğrencilerin mevcut tutum ve imajlarını belirlemeden 

onları nasıl geliştirebileceğimiz ya da olumlu hale dönüştüreceğimiz hakkında bilgi sahibi 

olamayız, bir yol haritası çizemeyiz. Bu nedenle önce tutum ve imaj kavramlarının 

içeriklerini irdelemek doğru bir tanımlama yapmak bu konuda yapılacak bilimsel bir 

çalışma için iyi bir başlangıç olacaktır.  

 

  I.I.II. Tutum  

 

Tutum, belirli bir kişiyi, grubu, kurumu veya düşünceyi kabul veya reddetme 

şeklinde gözlenen, duygusal bir hazır oluş hali veya eğilimidir ( Özgüven, 1994, Akt: 

Koçyiğit, 2002).  Bir birey, bir objeyi, düşünceyi vs. her zaman kabul etmez ya da her 

zaman reddetmez. Bazen ona karşı olumlu tutum sergilerken bazen de ona karşı olumsuz 

tutum sergileyebilir. Bir derse yönelik düşünüldüğünde bir öğrenci bir derse karşı her 

zaman istekli ya da her zaman isteksiz değildir. Bir öğrencinin derse karşı gösterdiği tutum 
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onun öğrenmesini etkileyen önemli bir etkendir. Bu bağlamda bir öğretmen eğer 

öğrencinin o derse karşı olan tutumundan haberdar ise öğrenciye yardımcı olabilir ve derse 

isteksiz olan bir öğrencinin, dersi sevmesine ve tutumunu değiştirmesine katkı sağlayabilir. 

Çünkü olumsuz tutumlar değiştirilebilir. Varolan tutumların ileriki meslek hayatlarında da 

önemli rol oynayacağı düşünülebilir. Bu nedenle öğretimde başarının bir anahtarı da 

olumsuz tutumları yıkmaya yönelik öğrenme-öğretme etkinliklerine yer vermektir 

(Durmaz ve Özyıldırım, 2005, Akt: Bozdoğan,2007). 

 

Fen bilgisi eğitiminde, çok sık tartışılan konulardan biri öğrencilerin fen bilgisine 

karşı tutumlarıdır. Yapılan birçok çalışma tutum ile başarı arasında olumlu bir ilişkinin 

olduğunu ortaya koymaktadır. Gürkan ve Gökçe’nin (2001) yaptıkları araştırmanın 

sonuçları, öğrencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik başarı ve tutumları arasında anlamlı bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Bu ilişki, fen bilgisi dersine ilişkin tutumu yüksek olan 

öğrencilerin bu derse ilişkin başarılarının da yüksek olması şeklindedir (Bozdoğan,2007). 

 

Tutumlar, duyuşsal, bilişsel ve davranışsal bileşenlerin etkileşimi sonucunda, 

öğrenmenin duyuşsal hedeflerinin bir bölümünü oluştururlar (Koçyiğit, 2002). Bilişsel 

boyuta baktığımızda düşünce ve inançlar; duyuşsal boyuta baktığımızda sevme, hoşlanma 

gibi duygular ve davranışsal boyuta baktığımızda ise hem bilişsel hem de duyuşsal alanla 

ilgili davranışlar söz konusudur. (Koçyiğit, 2002). Tutum, tutum ölçekleri ile 

ölçülebilmektedir.  

 

Okul öncesinden üniversite düzeyine kadar öğrencilerde bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor alanlarda farklı gelişimsel özellikler gözlenmektedir. Özellikle bireylerde bir 

duyuşsal alan özelliği olarak tutumların gelişimine bakıldığında, tutum geliştirme sürecinin 

yaşamın ilk döneminde ana-baba tarafından şekillendirildiği söylenebilir. ( Koçyiğit, 

2002). Okul öncesi dönemden itibaren öğrencilere bilimin ne demek olduğu ve bilim 

insanının ne iş yaptığı hakkında bilgi verilmektedir. Bu dönem tutumların değişiminde ana-

babanın etkisinin olduğu bir devredir. Bu nedenle de özellikle bilim ve bilim insanına 

karşı, öğrencilerin olumlu tutum sergilemeleri açısından ana ve babanın rolü, eğer çocuk 

anaokuluna gidiyorsa öğretmeninin etkisi çok önemlidir.  

 

Fen eğitiminin amaçlarından biri öğrencilere fen bilimleri alanına ve fen bilgisi 

dersine yönelik olumlu tutumlar kazandırmaktır. O halde, öğrenmeyi etkileyen tutum fen 
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eğitimi açısından çok önemlidir. Martin ve arkadaşları öğrencilerin verimli öğrenme 

deneyimleri edinebilmeleri için fen öğretiminde üç önemli yön olduğunu ve bunlardan bir 

tanesinin de tutumların gelişmesi olduğunu belirtmektedir (Doğru ve Kıyıcı, 2005; Akt: 

Ilgaz, 2006).  

 

Öğrencilerin tutumlarını etkileyen faktörler üzerinde yapılan çalışmalar, 

öğrencilerin tutumlarının çeşitli faktörlerin etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu 

faktörlerden birisi cinsiyet faktörüdür. Gardner, cinsiyetin büyük bir olasılıkla öğrencilerin 

fene yönelik tutumlarına ilişkin tek başına en önemli değişken olduğunu belirtmiştir 

(Simpson, Koballa, Oliver ve Crawley,1994, Akt: Ilgaz, 2006).  

 

Türkiye’de yapılan bazı araştırmalarda, kız ve erkek öğrencilerin bazı fen 

konularındaki başarıları göz önüne alındığında, erkek öğrenciler lehine bir fark bulunduğu 

tespit edilmiştir. Bu durumun nedeninin cinsiyet farklılığından çok, kız ve erkek 

öğrencilerin o konulardaki deneyim ve tutumları ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. 

Toplumumuzda genelde erkek ve kız çocuklarına fen başarılarını etkileyecek oranda farklı 

oyuncaklar ve farklı ilgi alanları sunulmaktadır. Bu da kız öğrencilerde erkek öğrencilere 

göre bazı fen konularında (elektrik, mekanik vb.) deneyim ve pozitif tutum eksikliğine yol 

açmaktadır. Birçok kız öğrenci, fen konularını kendi deneyimlerinin dışında görmekte ve 

fen alanındaki bilgi ve anlayışları gelecekte çok az kullanacaklarını düşünmektedir. 

Bunların sonucunda, ülkemizde fen ve teknolojiye dayalı meslek seçen kız öğrenci oranı, 

erkek öğrencilere göre daha düşük olmaktadır (MEB,2006).  

 

Fen eğitimiyle ilgili çeşitli ülkelerde yapılan bilimsel araştırmalar ise, okullarda fen 

derslerinde kullanılan çeşitli yazılı ve görsel materyallerdeki kız ve erkek figürlerinin 

sayısının, bu kız ve erkek figürlerinin temsil ettiği mesleklerin ve çeşitli rollerin daha çok 

erkekler lehine olduğunu, yani kızların fen ve teknolojiye karşı pozitif tutum 

geliştirmelerini desteklemediğini göstermiştir (MEB,2006). Tüm bu söylenenler ışığında 

hazırlanan yeni fen programında sınıf içindeki kız ve erkek öğrenci eşitliğine önem 

verilmesi gerektiği, kullanılan materyallerdeki figürlerin kız ve erkek dengesinin 

sağlanmasına dikkat edilmesi gerektiği ve kız öğrencilerin fene karşı olumlu tutum 

sergilemesinin sağlanmasına önem verilmesi gerektiği de vurgulanmıştır.   
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Tarihsel olarak fen bilimleri ve matematiğin erkeklerin hâkimiyetinde olduğu 

düşünülmektedir. Kadınların fen bilimlerine ve bu bilimlerde kariyer yapmaya karşı 

negatif tutum sergiledikleri bilinmektedir. Araştırmalar, anne ve babaların, özellikle 

annelerin fen bilimlerinin kadınlara göre olmadığını düşündüklerini, dolayısıyla kızlarına 

fen bilimlerine karşı olumsuz tutum aşıladıklarını göstermektedir. Erkek öğrencilerin fen 

bilimlerine karşı kız öğrencilerden daha olumlu tutum sergilediklerini gösteren birçok 

araştırma vardır. (e.g., Catsambis, 1995; Simpson & Oliver, 1990; Young & Fraser, 1994; 

Weinburgh, 1995, Hill et al., 1995) Örneğin Tayvan’da 8. sınıf öğrencileri üzerinde 

yapılan bir araştırmada erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre fen bilimlerine karşı daha 

çok ilgili olduğu gözlenmiştir (George, 2000; Akt., İpek, C; Bayraktar, Ş., 2004). 

 

Öğrencilerin bilim ve bilim insanına karşı olumlu tutum geliştirmelerinde etki eden 

faktörlerden biri de ders başarıdır. Öğrencilerin olumlu güdülenmelerini sağlamak ve fen 

ve teknoloji dersine karşı olumlu bir tutum geliştirmesine olanak vermek için ders 

başarısının da çok önemli bir etkisi olduğu görülmektedir. Ders başarısı iyi olan bir öğrenci 

derse daha istekli ve hevesli olarak gelerek olumlu güdülenmiş olabilir. Bu başarı güdüsü, 

öğrenciyi daha çok öğrenmeye ve araştırma sevk edebilir. Ders başarısının öğrencilerin 

derse olan tutumlarını artırdığını gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu 

çalışmalardan biri; Kozcu Çakır, Şenler ve Göçmen Taşkın’ın (2007) yaptıkları çalışmadır. 

Bu çalışmada öğrencilerin başarı güdülerinin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlarını 

olumlu yönde etkilediğini belirlemiştir. Altınok’ın (2004) yaptığı çalışmada da öğrencilerin 

başarı güdülerinin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlarını etkilediğini dile getirmektedir.  

 

Bilinen bir gerçek var ki bireyler zevk aldıkları, başardıklarına inandıkları ve başarı 

güdüsünü tattıkları zamanlarda daha istekli ve verimli olmaktadırlar. O halde dersteki 

başarısı yüksek olan bir öğrencinin bilime karşı olumlu tutum geliştirmesinde ve bilimsel 

imajlarını olumlu yönde şekillendirilmesinde etkisi olacağı söylenebilmektedir. Tadılan 

başarı güdüsü derse karşı olumlu tutum sergilenmesinin yanında öğrencinin dersi 

sevmesine ve dersten zevk almasına, aynı zamanda derse daha çok katılım göstermesine ve 

ileride seçeceği meslek gruplarına kadar birçok alana da etki etmektedir.  

 

Öğrencilerin bilim ve bilim insanına karşı olumlu tutum geliştirmelerinde etki eden 

faktörlerden biri de sınıf düzeyidir. Sınıf düzeyi ve bilime yönelik tutum ve imaj arasındaki 

ilişkiyi gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Murphy ve Beggs (2003) yaptıkları geniş 
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çaplı araştırma sonucunda, 10–11 yaşındaki öğrencilerin fen konusunda kendilerine olan 

güvenleri fazla olmasına rağmen; 8–9 yaşındaki öğrencilere oranla bilime karşı olan 

tutumları daha olumsuz çıkmıştır (Akt: Kozcu Çakır, Şenler ve Göçmen Taşkın, 2007). 

Baker ve Piburn (1997:296), çocukların okullarına ilk başladıkları yıllarda fene yönelik 

pozitif tutuma sahip olduklarını söylemektedirler. Ancak ilköğretim boyunca fene yönelik 

öğrenci tutum puanlarında nerdeyse doğrusal bir azalma olduğunu belirtirler (Akt: Ilgaz, 

2006) 

 

Öğrencilerin bilim ve bilim insanına karşı olumlu tutum geliştirmelerinde etki eden 

faktörlerden biri de anne ve baba eğitim düzeyleri ve meslek gruplarıdır. Daha önce 

söylediğimiz gibi tutumlar ilk olarak ana-baba tarafından şekillendirilmektedir. 

Öğrencilerin küçük yaşlardan başlayarak bilime ve bilim insanına yönelik imajlarının ve 

tutumlarının olumlu yönde gelişmesinde anne ve babanın rolü büyüktür. Öğrencilerin 

okula başlayana kadar geçen dönem, ana-babanın etkisinin olduğu bir devredir. Bu 

bağlamda öğrencilerin bilime ve bilim insanına yönelik olumlu tutum sergilemeleri 

açısından ana ve babanın rolü büyüktür. Sadece okul öncesi dönemde değil, okul 

döneminde de öğretmenle beraber anne ve babanın etkisi göz ardı edilmemelidir.  

 

Anne ve babanın eğitim seviyesi yükseldikçe çalıştıkları meslek grupları da 

şekillenecektir. Anne veya babası öğretmen veya mühendis olan bir öğrencinin bilime ve 

bilim insanına karşı olumlu tutum sergileyeceği gözlenebilir.  

 

Öğrencinin anne babasının sosyoekonomik düzeyleri de bilime yönelik olumlu 

tutum geliştirmesi etkileyici faktörler olarak sayılabilir. Sosyoekonomik farklılıklar 

ailelerin yaşayış tarzları gibi birçok faktörleri etkileyebilmektedir. Sosyoekonomik düzeyi 

alt grupta olan bir bireyin yaşantı zenginliği, sosyoekonomik düzeyi üst düzeyde olan bir 

birey ile çok farklılık gösterebilir. Yaşayış zenginliği içerisine; kullanılan çeşitli teknolojik 

aletlerin, gidilen ortamların olduğunu düşündüğümüzde farklı yaşantı zenginliği yaşayan 

bir bireyin bakış açısının çok daha gelişmiş olduğu söylenecektir.  Bu bakış açısı da bilim 

ile bilim insanına yönelik tutum ve imaj konusunda etki gösterebilir.  

 

Yeni eğitim sistemimiz öğrenci merkezli bir anlayışı benimsemiştir. Bu anlayış 

öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini mecbur kılmaktadır. Bu nedenle de 

öğrencilerin sosyoekonomik düzey farklılıkları, cinsiyet farklılıkları, ders başarısının düşük 



28 
 

ya da yüksek olması vb. bakılmaksızın her birine daha zengin yaşantılar sağlanmaya 

çalışılmalı, daha çok ortamlara girerek onlara geziler, incelemeler, gözlemler, deneyler 

yaptırılmalı, çeşitli çevre koşulları ve maddi olanaklar nedeni ile yapılamayacak gibi 

görülen etkinliklerden haberdar edilmeli, gerekirse yaptırılmaya çalışılmalı ve bu sayede 

ülkenin hangi bölgesinde hangi düzeyde olurlarsa olsun tüm öğrencilerin, bilime karşı 

olumlu tutum geliştirmesinde ve bilimsel imajlarını zenginleştirmesinde katkılar 

sağlanmalıdır.  

 

Tutumlar dışında öğrencilerin bilime yönelik ilgilerini ve gelecekte kariyer 

planlarında bilim ve teknolojiye yönelik meslekleri tercih etmelerinde etki eden diğer bir 

faktör olarak imaj faktörü 1950’lerden beri tartışılan diğer bir değişken olmuştur.  

 

I.I.III. İmaj 

 

İmaj, Türk Dil Kurumu sözlüğünde imge olarak, imge ise genel görünüş, izlenim, 

zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey olarak tanımlanmaktadır. Korkmaz (2005) 

bilim insanına yönelik imajı bir bireyin zihninde ön yaşantılarına dayalı olarak, bilim 

insanını nasıl şekillendirdiği, tasarladığı ya da nasıl bir bilim insanı hayal ettiğine yönelik 

imgelemi olarak tanımlamaktadır. Gözlerimizi kapatıp bir bilim insanını hayal ettiğimizde, 

zihnimizde oluşan obje, çeşitli ön yaşantılarımız ya da konu hakkındaki ön bilgilerimizin 

bizi yönlendirmesiyle şekillenecektir. O halde çeşitli televizyon programları, kitaplar, 

karikatürler, internet ortamındaki birçok site vb. faktörler bilimsel imajlarımızı 

etkilemektedir.  

 

Bilimsel imajlar üzerinde ilk çalışma Mead ve Metraux (1957)  tarafından Birleşik 

devletlerde lise öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmada bilim insanlarının imajları 

ile ilgili pozitif ve negatif bileşenler tanımlanmış ve bunlar bir bilim insanının öğrenciler 

tarafından algılanan imajı olarak aşağıdaki cümlelerde özetlenmiştir: Bilim insanı beyaz 

önlük giyen ve laboratuarda çalışan birisidir. Çoğunlukla erkektir. Orta yaşlı ya da yaşlıdır, 

gözlük takar.  Bazen kısa ve tombul, bazen da ince ve zayıftır. Bıyığı olabilir, tıraş 

olmamış ya da dağınık saçlı olabilir. Kamburu çıkmış ve yorgun olabilir. Araç-gereçle 

çevrelenmiş olabilir: deney tüpleri, bünzen ocakları, cam balonlar ve şişeler, çengelli cam 

tüpler ve kadranları ile garip makineler… Günlerini deney yaparak geçirir. Kimyasalları 

bir deney tüpünden diğerine boşaltır. Mikroskoba dikkatle bakar. Hayvanlarla ve bitkilerle 
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onları keserek ya da onlara serum enjekte ederek deney yapar (Akt: Song F., Kim K., 

1999). Mead ve Metraux mevcut durumu iyileştirmek için bazı önerilerde bulunmuştur. 

Bunlar: kızları bilimle ilgilendirmek için daha çok çaba, bilimin doğası üzerine daha çok 

vurgu ve modern bilimin daha çok merak edilmesi üzerine vurgu yapılmasıdır (Akt. 

Schibeci, 1986). Mead-Metraux’un ortaya koyduğu kalıplaşmış öğelerin sembolik 

değerleri şu şekilde ilişkilendirilebilir: Gözlük, gözlerin gözlem yapmaktan yorulmuş 

olması, laboratuar önlüğünün, kirli çalışmaları (deneyleri), salak uzun ve çok çalışma 

sonucu tıraş olmamanın ya da kendini araştırmaya adamanın göstergesi olabilir (Akt. 

Chambers, 1983).  

 

Mead-Metraux’un araştırmasından birkaç yıl sonra, Beardslee ve O’ Dowd (1961) 

Birleşik Devletlerde kolej öğrencilerinin bilim insanlarına yönelik imajlarını 

araştırmışlardır ve bilim insanı adamı imajlarının güçlü yönlerinin yüksek zeka, bilgiyi 

genişletmek için süren ilgi ve gerçeği keşfetme olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında 

bir bilim insanını sinirlerini dengeli bir şekilde kontrol edebilen biri olarak görülmekle 

birlikte insanlara ilgisiz ve onlarla ilişkisinde başarısız, sanata ilgisiz, topluma ayak 

uyduramayan, radikal olarak da görülmektedir.(Song & Kim,  1999).  

 

Dorkins’in çalışmasında (1977) altıncı sınıf İngiliz öğrencilerin sahip olduğu bilim 

adamları imajı içe kapanık, soğuk, gizemli ve dikkatli bireylerdi. Bilim insanlarının genel 

görünüşü: kötü giyimli, zayıf ve erkektir (Schicibeci, 1986). 

 

Harms, Bybee ve Yager (1979), lise öğrencilerinin bilime karşı tutumlarının kısmen 

düşük olduğunu çalışmalarında belirtirken, Hofstein ve Welch (1984), Huftle, Rakow ve 

Welch (1982), Oremond ve Duckworth (1975) lise öğrencilerinin en küçük kademesinden 

en büyük kademesine kadar bilim ve bilim insanına olan tutumlarında bir olumsuzluk 

olduğunu belirtmişlerdir (Akt: Gonsoulin, 2001).  

 

Hofstein ve Welch’e (1984) göre, öğrenciler bilimi ve bilimsel araştırmaları önemli 

olarak algılıyorlar ama okuldaki bilim çalışmalarını genişletmiyorlar (Akt: Gonsoulin, 

2001). Yapılan bu ve benzeri çalışmalar sonunda öğrencilerin çoğunun bilim insanını tıpkı 

televizyonlardan, kitaplardan vb. unsurlardan etkilenerek şekillendirdiği ve çoğunun 

tasvirinin bilim insanının beyaz önlük giydiği, gözlük taktığı, saçlarının Einstein modeli 

olarak tasvir edildiği, laboratuar ortamında deney yapıyor oldukları betimlenmiştir. 
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Kısacası bu etkilenmeler bilim insanını belli kalıplar altına sokmaktadır. Oysaki yeni 

programımızdaki amaç, öğrencilere birer bilim insanı olduklarını hissettirmek ve tıpkı bir 

bilim insanı gibi doğanın her yerinde deney, gözlem, inceleme vb. çalışmalarda 

bulunabileceklerini keşfettirmektir. Bilim insanını belli kalıplarda anlatmak, sadece 

laboratuarda deney yaptıklarını söylemek, öğrencilerin hem bilim insanına yönelik 

imajlarını sabitlemekte hem bilime yönelik tutumlarını etkilemekte ve dolayısıyla fen ve 

teknoloji derslerindeki başarısından ileride seçecekleri mesleklere kadar birçok faktörün 

bundan etkilenmesini sağlamaktadır. Geleceğin bilim insanlarının görüşlerini 

sınırlandırmak hem onların okul ortamı hem de okul dışı etkinliklerini etkilemektedir. 

Bilime ve bilim insanına yönelik imajları ve dolayısıyla tutumu etkileyen faktörleri sadece 

televizyon programları, kitaplar, karikatürler vb. ile sınırlandırmak mümkün değildir.  

 

Yukarıda belirtildiği gibi bilime ve bilim insanına yönelik imajlar ve tutum birçok 

faktör tarafından şekillenmektedir. Finson, Beaver ve Cramond’un belirttiği gibi 

öğrencilerin bilim insanına yönelik imgelerinin, bilim ile ilgili algılarını yapılandırmada 

özel bir etkisi olup olmadığı belli olmamakla birlikte, olumsuz kalıp yargılarının olumsuz 

algılara neden olabilecekleri düşünülmektedir (Akt: Yontar Toğrol, 2000).  Bir başka 

deyişle eğer bir bireyin bilim insanına yönelik imgesi olumsuz öğelere sahip ise, bu bireyin 

bilim ve bilim ile ilgili obje ve etkinliklere karşı olumlu tutum geliştirmesine engel 

olacaktır.  

 

I.II. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

Bu bölümde First Search, Wilson, YÖK Tez Veri Tabanı, EBSCOHost elektronik 

veri tabanlarına ve ULAKBİM kütüphanesinde yer alan süreli yayınlara dayalı olarak elde 

edilen araştırma özetlerine yer verilmiştir. Bu yayınlar iki ana başlık altında irdelenmiştir.  

 

 

I.II.I. Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik İmajlarını Etkileyen Faktörler 

 

• Mead and Metreaux (1957), 35000 lise öğrencisi ile yaptığı çalışmasında açık uçlu 

sorular sorarak bilim insanına dair nitel veri toplamaya çalışmıştır. Araştırmanın 

sonucunda bilim insanının önlüklü, gözlük takan bir erkek olduğu, yaşlı ya da orta 
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yaşlarda ve laboratuar ortamında deneyler yapan bir insan olduğu figürü ortaya 

çıkmıştır.  

 

• Chambers (1983) yaptığı çalışmasında öğrencilere, daha sonralarda yapılacak 

birçok çalışmada da kullanılacak olan “Bir Bilim insanı Çizme Testi” uygulamıştır. 

11 yaşındaki öğrencilerle çalışan Chambers, öğrencilerin bilim insanlarını bazı 

basmakalıp figürlere soktuğunu kanıtlamış ve önceki çalışmalardaki gibi bilim 

insanını önlüklü, sakallı, gözlük takan, uzun dağınık saçlı ve laboratuar araç 

gereçleriyle birlikte ayrıca “buldum!”, “yaptım” diye bağıran kişiler olarak 

çizmişlerdir. Buna ek olarak bilim insanlarına başka bazı sembolik anlamların da 

yüklendiğini belirlemiştir. Bu sembolik anlamlar bilim insanlarının gözlük 

takmasının onların göz yorgunluğu hissettiğini gösterdiğini, laboratuar önlüklerinin 

kirli olması ve tıraşsız yüzünün bulunması uzun saatlerin çalışmasının ürünü 

olduğunun göstergeleri sayılması sonuçları ortaya çıkmıştır.  

 

• Fort ve Vanny (1989) orta okul öğrencileri ile yapmış oldukları çalışmalarında 

bilim insanlarını beyaz önlüklü, gözlüklü, dağınık uzun saçları olan, biri olarak 

resmettiklerini belirtmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak, öğrencilerin eski 

tarihi figürleri model olarak göstermişlerdir. Araştırmalarında öğrenciler, Einstein’ı 

en popüler bilim insanı olarak tanımlanmıştır ve bir grup onu önceki çalışmalardaki 

gibi benzer figürlerde tanımlarken bir kısım grup ise onu genç, siyah saçlı olarak 

resmetmiştir. Edison, Pasteur vb. bilim insanlarının da resmedildiği sonucu ortaya 

konulmuştur.  

 

• Jones and Wheatley (1990) yaptığı çalışmasında, bilime yönelik algıları konusunda 

erkek ve kız öğrencilerin arasındaki farklılıkları ortaya koymaya çalışmıştır. 

Araştırmasında erkek öğrencilerin fizik alanına kız öğrencilerin biyoloji alanına 

yöneldiklerini bulmuştur. Kız öğrencilere göre biyoloji, insan sağlığı üzerine 

odaklanmakta ama fiziki yıkım ve savaşlar için yeni buluşlar yapmayı içermektedir. 

 

• Flick (1990)’ın yaptığı çalışmada bilim insanlarının öğrencileri ziyaret ederek 

kendilerini tanıttıkları bu sayede de bilim insanını ve yaptıkları işleri birinci 

ağızdan tanıttıkları bir program çerçevesinde çalışılmıştır ve bilim insanının 
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öğrencileri ziyaretinin onların bilim insanı çizimlerindeki etkilerini, yapılan 

aktivitelerin bilimsel süreç becerilerine etkisinin önemini ve öğrencilere yaptırılan 

çizimlerdeki ön test ile son test arasındaki benzerlikleri araştırmıştır. Çalışma 

sonunda ise uygulanan bu programın öğrencilerin bilim insanına olan algılarında 

olumlu etkileri olduğu söylenmiştir. 

 

• Ross (1993) ve MacCorquodale  (1984) yaptıkları çalışmalarında,  kızların ileriki 

okullarında fen programlarına girmek istemelerinin erkeklere göre daha düşük 

olduğu sonucunu bulmuştur. 

 

• Odell, Hewett, Bowman ve Boone (1993) yaptıklarında çalışmalarında, 

öğrencilerin bilim insanına yönelik algılarının ve zihinlerinde oluşturdukları 

imajların kariyerlerini belirlemede etkisi olduğu sonuna ulaşmıştır.  

 

• Burton ve Huber (1995) yaptıkları çalışmalarında, erkek öğrencilerin bilim insanını 

tasvirlerinin daha çok eğlenceli, tuhaf gülüşlü, hiddetli bakışlı, yara izi olan 

özellikte olarak tanımladıkları sonucu ortaya çıkmıştır.  

 

• Smith’ın (1996) yaptığı çalışmada öğrencilerin bilim insanları ile etkileşimleri 

sonucundaki bilime karşı olan davranışlarındaki değişimleri araştırmıştır. Araştırma 

6 haftalık bir süreç içinde gerçekleşmiş bir etkileşim sonucunda öğrencilere 

uygulanan ön test ve son testlerin sonuçlarına göre değişimlere bakılmıştır. 

Araştırma sonucunda ise gerçek bir bilim insanı ile etkileşimin öğrencilerle bilime 

karşı olumlu bir tutum geliştirmesine katkı sağladığını belirtmiştir. 

 

• Barman (1997) 1504 öğrenci ve 23 eyaleti kapsayan çalışmasında, öğrencilerinin 

çoğunluğunun bilim insanını hala benzer figürlerde tanımladığını belirlemiştir. 

Çalıştığı grubun sadece %25’lik bölümü farklı olarak bilim insanını erkek değil de 

kadın olarak betimlemişlerdir.   

 

• Gonsoulin (2001) yılında, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin ırk, cinsiyet ve 

sosyo ekonomik düzeyleri göz önüne alınarak, bilime ve bilim insanına yönelik 

imajlarını betimlemeye yönelik yaptığı çalışmasında, 7.ve 8. sınıf kademelerinde 
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bulunan toplam 353 öğrenci ile çalışmıştır. Öğrencilerin bilime ve bilim insanına 

yönelik imajları üzerine yapılan daha önceki çalışmalar sonucunda ne şekilde bir 

değişim olduğunu tespit etmeye çalıştığı araştırmada, öğrencilerin bilim insanını 

erkek, laboratuar önlüğü ve gözlük giyinen kişiler olarak tasvir ettikleri, erkek 

öğrencilerin bilim insanını erkek olarak, kız öğrencilerin ise bilim insanını hem 

erkek hem de kız olarak belirlediklerini, sosyoekonomik düzeyleri yüksek olan 

öğrencilerin düşük olanlara göre daha detaycı şekilde tasvir yaptıkları sonuçları 

ortaya çıkmıştır.  

 

• Buldu (2006) farklı sosyoekonomik düzeyler ile cinsiyet farkı göz önüne alınarak 

yürüttüğü çalışmasında 5 ile 8 yaş arası öğrencilerin bilim insanına karşı olan 

algılarını bilim insanı çizimlerini değerlendirmiştir. Buldu’nun çalışmasında 

öğrencilerin çizimlerinde laboratuar ekipmanları, araştırma göstergeleri olan 

bilindik figürlere yer verildiği, yaşlar büyüdükçe daha detaylı çizimlerin yapıldığı 

gözlenmiştir. Çalışmada bulunan bir bulgu erkeklerin hiç kadın bilim insanına yer 

vermedikleri ama kızların hepsinin kadın bilim insanını çizdikleri de gözlenmiştir. 

Sosyoekonomik faktörlere göre de yapılan değerlendirmede ise düşük 

sosyoekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin yüksek olanlara göre daha tipik 

çizimler yaparak detaya yer vermedikleri belirtilmiştir. 

 

• Yontar Toğrol (2000) yaptığı çalışmasında çeşitli yaşlardaki öğrencilerin bilim 

insanına yönelik imajlarını cinsiyet ve sınıflarına göre ortaya çıkartmayı 

amaçlamaktadır. Yaptığı analizler sonucunda önemli görülen bazı noktalar olarak; 

çizilen bilim insanlarının çoğunluğunun erkek figürü olarak çizildiği, öğretmenleri 

de cinsiyet rollerine karşı önyargılarının bulunduğu, çizilen bilim insanlarının 

eğlenceli olmayan görünümlerinin olduğu ve zevksiz, sıkıcı işlerle uğraşıyor 

olmalarıdır.  

 

I.II.II. Öğrencilerin Bilim ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler 

 

• Kozcu Çakır, Şenler ve Göçmen Taşkın (2007) yaptıkları çalışmalarında Muğla 

merkez ilçede öğrenim gören II. Kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik 

tutumlarını belirlemeye çalışmışlardır. Bu bağlamda da öğrencilerin tutumları ile 

sınıf düzeyleri, cinsiyetleri, yaşadıkları yerleşim birimi, baba ve anne eğitim 
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durumları, ailenin sosyoekonomik durumu, kendilerine ait bir çalışma odasının 

varlığı fen bilgisi dersindeki başarı durumu ve fen bilgisi laboratuarını kullanma 

sıklığı arasındaki ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre,  

öğrencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlarının, sınıf düzeyleri, kendilerin ait 

bir çalışma odasının varlığı, fen dersindeki başarı durumları ve laboratuar 

kullanmaları arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, cinsiyetleri, yaşadıkları 

yerleşim birimi, anne ve baba eğitim durumları ve ailenin sosyoekonomik düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.   

 

• Durmaz ve Özyıldırım (2007) çalışmalarında ilköğretim birinci kademe 

öğrencilerinin fen bilgisi dersi ve fen bilimlerine ilişkin tutumları ve öğrenim 

gördükleri okulların ve bu okulların sosyoekonomik düzeylerinin, cinsiyetin, anne 

ve babanın öğrenim düzeyinin bu tutumlara etkisi incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda ise öğrencilerin fen bilgisi dersi ve fen bilimlerine ilişkin tutumları 

olumlu bulunmuş, tutumlarının öğrenim gördükleri okullara ve babanın öğrenim 

düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır.  

 

• Bozdoğan ve Yalçın (2005) yaptıkları çalışmalarında 6.,7., ve 8. Sınıf öğrencilerin 

Fen Bilgisi dersindeki fizik konularına karşı tutumlarının belirlenmesi üzerine 

çalışmışlardır. Araştırma Kırşehir ilinden seçilen 9 ilköğretim okulunda bulunan 

337 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf düzeyinin artmasının fen 

bilgisi derslerindeki fizik deneylerine karşı öğrenci tutumlarında azalma olduğu ve 

farklı eğitim-öğretim ile öğrenci-öğretmen sayılarına göre sınıflandırılan okullarda 

öğretim gören öğrencilerin tutumlarındaki farklılıklar belirlenmiştir. Ayrıca 

sosyoekonomik düzeyin de tutumu etkilediğini göstermişlerdir. 

 

• Altınok’ın (2004) yaptığı çalışmada ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin, 

öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin algılarının öğrencilerin 

fen bilgisi dersine yönelik tutumları ve başarı güdülerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin öğretmenlerinin fen öğretimine 

yönelik algılarının öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını ve başarı 

güdülerini etkilediğini, bu etkinin cinsiyete göre değişmediğini göstermiştir. Ayrıca 

öğrencilerin fen dersin yönelik tutumlarının başarı güdülerini etkilediğini ve derse 
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yönelik olumsuz tutumun erkeklerin başarı güdüsünü daha olumsuz etkilediğini de 

belirtmişlerdir. 

 

• Tekbıyık ve İpek (2007) çalışmalarında sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine 

yönelik tutumları ile mantıksal düşünme becerilerinin belirlenmesini 

amaçlamışlardır ve Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği 

programında öğrenim görmekte olan 353 aday öğretmen üzerinde uygulama 

yapmıştır. Uygulamada biri Mantıksal Düşünme Becerisi Testi, diğeri Fen 

Bilimlerine Yönelik Tutum Ölçeği olmak üzere iki farklı veri toplama aracı 

kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine 

yönelik tutumları ile mantıksal düşünme becerileri arasında pozitif yönde 

korelasyonel bir ilişki olduğu; sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine yönelik 

tutumları ile mantıksal düşünme becerilerinin adayların cinsiyetlerine, öğrenim 

görmekte oldukları sınıflara ve lise mezuniyet alanlarına bağlı olarak anlamlı 

şekilde farklılaştığı gözlenmiştir. 

 

• Bulunuz (2007) tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin sahip olduğu daha 

önceki okul içi ve okul dışı etkinlikler ve bunların bilime ya da fene olan ilgiyi 

nasıl etkilediği araştırmıştır. Geçmiş yaşantıların tanımlayıcı ve sonuç analizleri 

bilime ilk ilginin yüksek ya da düşük olması önemli derecede ilköğretimdeki fenin 

hatırlanması ve çocuklukta fen ile ilgili aktivitelerin yapılması olarak 

vurgulanmıştır. 

 
Bu araştırma sonuçları,  yapılan araştırmanın bulgularını desteklemede ve 

yorumlamada kullanılmıştır.  

 

I.III. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

              

Fen ve teknoloji eğitiminin en genel amacı, bilim ve bilim insanına yönelik yanlış 

kavram yanılgılarını değiştirerek olumlu bir imaj geliştirmektir. Böylelikle fen ve 

teknolojinin gelişimi için toplumun ihtiyaç duyduğu meslek gruplarında yetişmiş insan 

gücü sayısı artacaktır. Bu nedenle de ilköğretimdeki öğrencilerin bilime ve bilim insanına 

yönelik tutumlarını ve imajlarını belirleyerek, yaşları,  cinsiyetleri, sosyoekonomik 

düzeyleri, anne bana eğitim durumları ve anne baba meslekleri göz önüne alınarak var olan 
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durumun betimlenmesinin yapılması gerekmektedir. Ülkemizde tez çalışmaları YÖK veri 

tabanına dayalı olarak incelendiğinde bu alanda yapılmış çalışmaların sınırlılığı ile ilgili 

bulgu, bu çalışmanın literatürü güçlendirmede katkı sağlayacağı konusundaki beklentimizi 

desteklemektedir.  

 

I.IV. PROBLEM CÜMLESİ 

 

             İlköğretim öğrencilerinin bilime ve bilim insanına yönelik tutumlarını ve imajlarını 

etkileyen faktörler nelerdir? 

 

I.IV.I. Alt Problemler 

 

Alt Problemler: 
 
1. İlköğretim öğrencilerinin bir bilim insanının, 

a) fiziksel özelliklerine yönelik,  

b) kullandığı araştırma sembollerine yönelik, 

c) kullandığı bilgi sembollerine, 

d) kullandığı teknolojiye yönelik, 

e) çalışma alanına yönelik, 

f) yaptığı bilimsel çalışmaların doğasını yansıtan çizimlerine yönelik imajları, 

g) kullandığı alternatif sembollere yönelik, 

h) bir bilim insanının cinsiyetine yönelik, 

i) bir bilim insanının yaşına yönelik imajları cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre 

nasıl değişmektedir?  

 

2. Öğrencilerin çizimlerinde yansıttıkları bilim insanı imajlarının kaynaklarına yönelik 

yanıtları cinsiyet ve sınıf düzeyleri açısından nasıl farklılık göstermekte midir? 

 

3. Öğrencilerin gelecekte bir bilim insanı olarak yapmak istedikleri araştırma konularına 

yönelik yanıtları cinsiyet ve sınıf düzeyleri açısından nasıl farklılık göstermekte midir? 
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4. Öğrencilerin gelecekte bir bilim insanı olarak neden bilimsel araştırma yapmak 

istediklerine yönelik yanıtları cinsiyet ve sınıf düzeyleri açısından nasıl farklılık 

göstermekte midir? 

 

5. Öğrencilerin çevrelerindeki bilim insanlarına yönelik algılarının cinsiyete ve sınıf 

düzeylerine göre nasıl farklılık göstermekte midir? 

 

6. Öğrencilerin bilim insanlarına duydukları saygının nedenlerine yönelik yanıtlarının 

cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre nasıl farklılık göstermekte midir? 

 

7. Öğrencilerin favori bilim insanlarına yönelik yanıtlarının cinsiyete ve sınıf düzeylerine 

göre nasıl farklılık göstermekte midir? 

 

8. Öğrencilerin favori bilim insanlarını neden saygı duyduklarına yönelik yanıtlarının 

cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre nasıl farklılık göstermekte midir? 

 

9. Öğrencilerin bilim insanlarına yönelik zihinsel imajlarının  

a) cinsiyete ve sınıf düzeylerine, 

b) anne mesleklerine, 

c) baba mesleklerine,  

d) anne eğitim durumlarına, 

e) baba eğitim durumlarına, 

f) sosyoekonomik düzeylerine göre nasıl değişmektedir? 

 

10. İlköğretim öğrencilerin bilim ve teknolojiye yönelik tutumları; 

a) cinsiyetlerine, 

b) sınıf düzeylerine, 

c) anne mesleklerine, 

d) baba mesleklerine, 

e) anne eğitim düzeylerine, 

f) baba eğitim düzeylerine, 

g) ailenin aylık gelir durumlarına, 

h) fen ve teknoloji derslerine katılım düzeylerine, 
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ı) fen ve teknoloji dersini sevip sevmemelerine göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermekte midir? 

 

I.V. SAYILTILAR 

 

Öğrencilere uygulanacak ölçme araçlarındaki sorulara gerçek düşüncelerini 

yansıtacak cevapları verecekleri varsayılmaktadır. 

 

I.VI. SINIRLILIKLAR  

 

Bu araştırma; 

• 2007-2008 öğretim yılı ile, 

• Çalışma grubu Ankara ili, Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde bulunan 

MEB’e bağlı devlet okullarının 4.,5.,6.,7.,8. sınıflardan seçilen örneklem ile 

sınırlıdır. 

• Araştırmaya katılan öğrenciler ölçeği yanıtlarken istenmeyen çevresel koşullardan 

(ısı, aydınlık, gürültü vb.)  en az düzeyde etkilenmişlerdir.  

 

I.VII. TANIMLAR 

 

Bilim: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan 

yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim (TDK, 

1988). 

            Bilim insanı: Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse, bilim kadını, bilim insanı, 

bilgin, âlim (TDK, 1988). 

 Tutum: Belirli bir kişiyi, grubu, kurumu veya düşünceyi kabul veya reddetme 

şeklinde gözlenen, duygusal bir hazır oluş hali veya eğilimidir ( Özgüven, 1994, Akt: 

Koçyiğit).   

İmaj: İmge, genel görünüş, izlenim, zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen 

şey. (TDK, 1988). 
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BÖLÜM II 

 

YÖNTEM 

 

II.I. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Bu araştırma, öğrencilerin bilime ve bilim insanına yönelik tutumlarını ve 

imajlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan betimsel bir araştırmadır. 

Betimsel araştırma modelinde bir konudaki mevcut durum araştırılır. Bir betimsel 

araştırma, araştırma konusuna ilişkin sayısal değerlerin toplanması, betimlenmesi ve 

sunulmasına olanak sağlayan frekans ve yüzde gibi istatistiksel işlemleri kapsar 

(Büyüköztürk, 2002:5). 

 

Yapılan bu çalışma kullandığımız ölçek 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 

öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik soruları içermektedir. İkinci 

bölüm ise, öğrencilerin bilim insanına yönelik imalarını belirlemek amacı ile hazırlanmış 

çizim ve çizimi betimlemeye yönelik açık uçlu ve yarı yapılandırılmış sorulardan 

oluşmaktadır. Üçüncü ve son bölüm ise öğrencilerin bilim ve bilim insanına yönelik 

tutumlarını belirmek amacıyla uluslararası bir proje olan ROSE ( Relevance Of Science 

Education) projesinde kullanılan ve bu ölçeğin bir alt ölçeği olan 16 maddelik likert tipi 

tutum ölçeğidir. Ölçek 2007- 2008 eğitim-öğretim yılında, Ankara ili, Çankaya, 

Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde bulunan 5 ilköğretim okulunun 4., 5., 6., 7. ve 8. 

sınıflarında okuyan 623 öğrenci üzerinde uygulanmıştır.   

 

II.II. KATILIMCILAR  

 

Bu çalışma 2007- 2008 eğitim-öğretim yılında, Ankara ili, Çankaya, Yenimahalle 

ve Altındağ ilçelerinde bulunan 5 ilköğretim okulunun 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında 

okuyan ve rastgele (random) seçilen 623 öğrenci üzerinde uygulanmıştır.  Araştırmaya 

katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular aşağıda özetlenmektedir. 
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II.II.I. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri sınıf, düzeyleri, cinsiyetleri, 

yaşarı, anne baba meslekleri, anne baba eğitim düzeyleri ve aylık gelirlerine göre aşağıda 

açıklanmaktadır.  

 

II.II.I.I. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımları 

 

Tablo II-1, araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeylerine göre dağılımlarını 

göstermektedir.  

Tablo II-1 Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo II-1 incelendiğinde en fazla öğrenci katılımının 8. Sınıf düzeyinde (189, 

%30,3), en az katımlım ise 7. Sınıf düzeyinde (84, %13,5) olduğu gözlenmektedir.  

 

II.II.I.II. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımları 

 

Tablo II-2 araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımlarını 

göstermektedir.  

Tablo II-2 Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf Düzeyi 

 f % 

4. sınıf 93 14.9 

5.sınıf 143 23.0 

6. sınıf 114 18.3 

7. sınıf 84 13.5 

8.sınıf 189 30.3 

Kayıp veri 0 0 

Toplam 623 100.0 

 

 

Cinsiyet 

 f % 

Kız  310 49,8 

Erkek  310 49,8 

Kayıp veri 3 0,5 

Toplam 623 100.0 
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  Tablo II-2 incelendiğinde araştırmaya atılan kız (%49,8) ve erkek (%49,8) 

öğrencilerin dağılımı eşittir.  Araştırmaya katılan 3 öğrenci cinsiyetlerini belirtmemişlerdir. 

Bu nedenle 3 kayıp veri (%0,5) bulunmaktadır. 

 

II.II.I.III. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyet ve Sınıf Düzeylerine Göre 

Dağılımları 

 

Tablo II-3 araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre 

dağılımlarını çapraz tabloda göstermektedir.  

 
Tablo II-3 Öğrencilerin Cinsiyet ve Sınıf Düzeylerine Göre Öğrencilerin Dağılımı 

 
 
Cinsiyet  

Sınıf  
Toplam 

4.sınıf 
f (%) 

5.sınıf 
f (%) 

6.sınıf 
f (%) 

7.sınıf 
f (%) 

8.sınıf 
f (%) 

Kız 
45(7,3) 68(11) 53(8,5) 39(6,3) 105(16,9) 310 (50) 

Erkek  
48(7,7) 75(12,1) 60(9,7) 44(7,1) 83(13,4) 310 (50) 

Toplam  
93(15) 143(23,1) 113(18,2) 83(13,4) 188(30,3) 620(100) 

 

Tablo II-3 incelendiğinde sınıflar bazında bulunan kız ve erkek öğrenci sayılarının 

birbirlerine yakın oldukları görülmektedir. Sınıf bazında en fazla fark 8.sınıflarda bulunan 

kız (105(16,9)) ve erkek (83(13,4)) öğrenciler arasında bulunmakta, en az fark ise 

4.sınıflarda bulunan kız (45(7,3)) ve erkek (48(7,7)) öğrenciler arasındadır. 

 

II.II.I.IV. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyet ve Yaş Düzeylerine Göre 

Dağılımları 

 

Tablo II-4 araştırmaya katılan öğrencilerin frekans ve yüzde analizi yapılarak 

cinsiyet ve yaşlarına göre dağılımları çapraz tabloda göstermektedir.  
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Tablo II-4 Öğrencilerin Cinsiyet ve Yaşlarına Göre Öğrencilerin Dağılımı 
 
 
 
Cinsiyet 

Yaş  
Toplam 

9 
f (%) 

10 
f (%) 

11 
f (%) 

12 
f (%) 

13 
f (%) 

14 
f(%) 

15 
f (%) 

16 
f (%) 

Kız 
6(1) 59(9,6) 58(9,5) 52(8,5) 65(10,6) 67(10,9) 0 1(0,2) 308(50,2) 

Erkek 
3(0,5) 46(7,5) 82(13,4) 62(10,1) 48(7,8) 61(10) 3(0,5) 0 305(49,8) 

Toplam 
9(1,5) 105(17,1) 140(22,8) 114(18,6) 113(18,4) 128(20,9) 3(0,5) 1(0,2) 613(100) 

 
Tablo II-4 incelendiğinde toplamda en fazla öğrencinin 11 yaşında (140(22,8))  

olduğunu, toplamda en az öğrencinin ise 16 yaşında (1(0,2)) olduğu görülmektedir. En 

fazla kız öğrenci 14 yaşında (67(10,9)), en az kız öğrenci ise 16 yaşında (1(0,2)) 

bulunmaktadır. En fazla erkek öğrenci 11 yaşında (82(13,4)), en az erkek öğrenci ise 9 

(3(0,5)) ve 15 yaşlarında (3(0,5)) bulunmaktadır. 

 

II.II.I.V. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Anne Mesleklerine Göre Dağılımları 

 

Tablo II-5 araştırmaya katılan öğrencilerin toplamının anne mesleklerine göre 

dağılımlarını göstermektedir.  

 

Tablo II-5 Öğrencilerin Anne Mesleklerine Göre Dağılımı 

 

 

 

Anne mesleği 

 f % 

Ev hanımı 280 44,9 

Öğretmen 60 9,6 

Mühendis 17 2,7 

Diğer 259 41,6 

Kayıp veri 7 1,1 

Toplam  616 98,9 

 

Tablo II-5’de gösterilen öğrencilerin annelerinin meslekleri incelendiğinde en fazla 

ev hanımı (280, %44,9) oldukları, en az ise mühendis (17, %2,7) oldukları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan 7 öğrenci bu soruya cevap belirtmemişlerdir. Bu nedenle 7 kayıp veri 

(%1,1) bulunmaktadır. 
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II.II.I.VI. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Baba Mesleklerine Göre Dağılımları 

 

Tablo II-6 araştırmaya katılan öğrencilerin toplamının baba mesleklerine göre 

dağılımlarını göstermektedir.  

 

Tablo II-6 Öğrencilerin Baba Mesleklerine Göre Dağılımı 

 

 

 

 

Baba mesleği 

 f % 

İşsiz  10 1,6 

Öğretmen 26 4,2 

Mühendis 63 10,1 

Diğer 513 82,3 

Kayıp veri 11 1,8 

Toplam  612 98,2 

 

Tablo II-6’da gösterilen öğrencilerin babalarının meslekleri incelendiğinde en fazla 

olarak öğretmen ve mühendis dışındaki meslek gruplarını içeren diğer seçeneğini (513, 

%82,3) işaretledikleri, en az ise öğretmen (26, %4,2) oldukları görülmektedir. Araştırmaya 

katılan 11 öğrenci bu soruya cevap belirtmemişlerdir. Bu nedenle 11 kayıp veri (%1,1) 

bulunmaktadır. 

 
II.II.I.VII. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyet, Sınıf ve Anne Mesleklerine 

Göre Dağılımları 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, sınıf ve anne mesleklerine göre 

dağılımlarını frekans ve yüzde analizi çapraz tablo yapılarak Tablo II-7 ‘de göstermektedir.  
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Tablo II-7 Öğrencilerin Cinsiyet, Sınıf ve Anne Mesleklerine Göre Dağılımı 

 
Anne mesleği 

Sınıf  
Toplam  

Cinsiyet 
 

4.sınıf 
f(%) 

5.sınıf 
f(%) 

6.sınıf 
f(%) 

7.sınıf 
f(%) 

8.sınıf 
f(%) 

Ev hanımı Kız 19(6,8) 37(13,3) 16(5,7) 10(3,6) 50(17,9) 132(47,3) 

Erkek  26(9,3) 42(15,1) 26(9,3) 16(5,7) 37(13,3) 147(52,7) 
Toplam  45(16,1) 79(28,3) 42(15,1) 26(9,3) 87(31,2) 279(100) 

Öğretmen  Kız  4(6,7) 9(15) 9(15) 5(8,3) 5(8,3) 32(53,3) 

Erkek  3(5,0) 7(11,7) 7(11,7) 6(10) 5(8,3) 28(46,7) 
Toplam 7(11,7) 16(26,7) 16(26,7) 11(18,3) 10(16,7) 60(100) 

Mühendis  Kız  1(5,9) 0 3(17,6) 0 3(17,6) 7(41,2) 

Erkek  3(17,6) 5(29,4) 0 1(5,9) 1(5,9) 10(58,8) 
Toplam 4(23,5) 5(29,4) 3(17,6) 1(5,9) 4(23,5) 17(100) 

Diğer  Kız  20(7,8) 22(8,6) 25(9,7) 24(9,3) 47(18,3) 138(53,7) 

Erkek  16(6,2) 18(7) 25(9,7) 21(8,2) 39(15,2) 119(46,3) 
Toplam 36(14) 40(15,6) 50(19,5) 45(17,5) 86(33,5) 257(100) 

 

Tablo II-7 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin anne mesleklerinin sınıf 

ayrımlarına göre dağılımlarını incelediğimizde,  annesi ev hanımı olan en fazla öğrencinin 

8. Sınıf (87(%31,2)) ve 5. Sınıfta (79(%28,3)) olduğu, en az ise 7. Sınıfta (26(%9,3)) 

olduğu gözlenmektedir. Cinsiyet ayrımını da göz önüne aldığımızda annesi ev hanımı olan 

en fazla kız öğrenciler 8. Sınıfta (50(%17,9), en az kız öğrenciler 7. Sınıfta (10(%3,6)), en 

fazla erkek öğrenciler 5. Sınıfta (42(%15,1)) en az erkek öğrenciler ise 7. Sınıfta 

(16(%5,7)) bulunmaktadır. Anne mesleği öğretmen olan en fazla öğrencinin 5. Sınıf ve 6. 

Sınıfta (16(%26,7)) olduğu, en az ise 4. Sınıfta (7(%11,7)) olduğu gözlenmektedir. 

Cinsiyet faktörüne göre ele aldığımızda annesi ev hanımı olan en fazla kız öğrenciler 5. 

Sınıfta ve 6. Sınıfta (9(%15)), en az kız öğrenciler 4. Sınıfta (4(%6,7)), en fazla erkek 

öğrenciler 5. Sınıfta ve 6. sınıfta (7(%11,7)), en az erkek öğrenciler ise 4. Sınıfta (3(%5)) 

bulunmaktadır. Anne mesleği mühendis olan öğrenciler en fazla 5. Sınıfta (5(29,4)), en az 

4. ve 8. Sınıflarda (4(%23,5)) bulunmaktadır.  

 

Cinsiyet ayrımına göre değerlendirdiğimizde annesi mühendis olan en çok kız 

öğrenci 6. ve 8. Sınıfta (3(%17,6)), en fazla erkek öğrenci ise 5. Sınıfta (5(%29,4)) 

bulunmaktadır. Annesi mühendis olan kız öğrencinin bulunmadığı sınıflar ise 5. ve 7. 

Sınıflar iken, annesi mühendis olan erkek öğrencinin bulunmadığı sınıf 6. Sınıftır. 

Mühendis, ev hanımı ve öğretmen meslek grupları dışında diğer seçeneğini 

incelediğimizde ise annesi bu grupta bir meslek sahibi olan en fazla öğrenci 8. Sınıfta 

(86(%33,5)) en az ise 4. Sınıfta (36(%14)) bulunmaktadır. Anne mesleği diğer seçeneği 
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olan en fazla kız (47(18,3)), ve erkek öğrenci (39(%15,2)) 8. Sınıfta en az kız (20(%7,8)), 

ve erkek öğrenci (16(%6,2)) ise 4. Sınıfta olduğu gözlenmektedir. 

 

II.II.I.VIII. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyet, Sınıf ve Baba Mesleklerine 

Göre Dağılımları 

 

Tablo II-8 öğrencilerin cinsiyet, sınıf ve baba mesleklerine göre  frekans ve yüzde 

dağılımlarını çapraz tablo üzerinde göstermektedir. 

 

Tablo II-8 Öğrencilerin Cinsiyet, Sınıf ve Baba Mesleklerine Göre Dağılımı 

 
Baba mesleği 

Sınıf  
Toplam  

Cinsiyet 4.sınıf 
f(%) 

5.sınıf 
f(%) 

6.sınıf 
f(%) 

7.sınıf 
f(%) 

8.sınıf 
f(%) 

İşsiz  Kız 1(10) 2(20) 0 0 1(10) 4(40) 

Erkek  2(20) 3(30) 1(10) 0 0 6(60) 
Toplam  3(30) 5(50) 1(10) 0 1(10) 10(100) 

Öğretmen  Kız  1(3,8) 2(7,7) 3(11,5) 5(19,2) 2(7,7) 13(50) 

Erkek  1(3,8) 4(15,4) 4(15,4) 2(7,7) 2(7,7) 13(50) 
Toplam  2(7,7) 6(23,1) 7(26,9) 7(26,9) 4(15,4) 26(100) 

Mühendis  Kız  5(7,9) 5(7,9) 12(19) 7(11,1) 5(7,9) 34(54) 

Erkek  5(7,9) 6(9,5) 7(11,1) 7(11,1) 4(6,3) 29(46) 
Toplam  10(15,9) 11(17,5) 19(30,2) 14(22,2) 9(14,3) 63(100) 

Diğer  Kız  38(7,5) 58(11,4) 38(7,5) 27(5,3) 94(18,4) 255(50) 

Erkek  40(7,8) 60(11,8) 47(9,2) 35(6,9) 73(14,3) 255(50) 
Toplam  78(15,3) 118(23,1) 85(16,7) 62(12,2) 167(32,7) 510(100) 

 
Tablo II-8 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin baba mesleklerinin sınıf 

ayrımlarına göre dağılımlarını incelediğimizde,  babası işsiz olan en fazla öğrencinin 5. 

Sınıfta (5(%50)) olduğu, babası işsiz olmayanların ise 7. Sınıfta bulundukları 

gözlenmektedir. Cinsiyet ayrımını da göz önüne aldığımızda babası işsiz olan en fazla kız 

(2(%20)  ve erkek (3(%30)) öğrenciler 5. Sınıfta bulunmaktadır. Baba mesleği öğretmen 

olan en fazla öğrencinin 6. Sınıf ve 7. Sınıfta (7(%26,9)) olduğu, en az ise 4. Sınıfta 

(2(%7,7)) olduğu gözlenmektedir. Cinsiyet faktörüne göre ele aldığımızda babası öğretmen 

olan en fazla kız öğrenciler 7. Sınıfta (5(%19,2)), en az kız öğrenciler 4. Sınıfta (1(3,8)), en 

fazla erkek öğrenciler 5. Sınıfta ve 6. sınıfta (4(%15,4)), en az erkek öğrenciler ise 4. 

Sınıfta (1(%3,8)) bulunmaktadır. Baba mesleği mühendis olan öğrenciler en fazla 6. Sınıfta 

(19(%30,2)), en az 8. Sınıfta (9(%14,3)) bulunmaktadır.  
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Cinsiyet ayrımına göre değerlendirdiğimizde babası mühendis olan en çok kız 

öğrenci 8. Sınıfta (12(%19)), en çok erkek öğrenci ise 6. ve 7. sınıfta (7(%11,1)) 

bulunmaktadır. Babası mühendis olan en az kız öğrenciler 4. ve 5. Sınıflarda (5(%7,9)) 

bulunurken, en az erkek öğrenci ise 8. Sınıfta (4(%6,3)) bulunduğu gözlenmektedir. Baba 

mesleği işsiz, mühendis ve öğretmen meslek grupları dışında diğer seçeneğini 

incelediğimizde ise baba mesleği bu grupta olan öğrenci grubu en çok 8. Sınıfta 

(167(%32,7)), en az ise 7. Sınıftadır (62(%12.2)). Baba mesleği diğer seçeneği olan en 

fazla kız (94(18,4)) ve erkek (73((%14,3)) öğrenci 8. Sınıfta, en az kız (27(%5,3) ve erkek 

(35(%6,9)) öğrenciler ise 7. Sınıfta bulunmaktadır.   

 
II.II.I.IX. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Anne Eğitim Durumlarına Göre 

Dağılımları 

 

Tablo II-9 öğrencilerin anne eğitim durumlarına göre dağılımlarını göstermektedir.  

 

Tablo II-9 Öğrencilerin Anne Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

 

Anne Eğitim Durumu 

 

 f % 

Okuryazar değil 9 1,4 

İlköğretim mezunu 151 24,2 

Lise mezunu 156 25 

Üniversite mezunu 291 46,7 

Kayıp veri 16 2,6 

Toplam  607 97,4 

 

Tablo II-9’da gösterilen tablo incelendiğinde öğrencilerin annelerinin eğitim 

durumlarının en yüksek oranda üniversite mezunu (291, %46,7) oldukları, en düşük oranda 

ise okur yazar olmadıkları (9, %1,4) görülmektedir. Araştırmaya katılan 16 öğrenci bu 

soruya cevap belirtmemişlerdir. Bu nedenle 16 kayıp veri (%2,6) bulunmaktadır. 

 

II.II.I.X. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Baba Eğitim Durumlarına Göre 

Dağılımları 

 

Tablo II-10 öğrencilerin baba eğitim durumlarına göre dağılımlarını 

göstermektedir.  
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Tablo II-10 Öğrencilerin Baba Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

 

 

Baba Eğitim Durumu 

 

 f % 

Okuryazar değil 5 0,8 

İlköğretim mezunu 90 14,4 

Lise mezunu 171 27,4 

Üniversite mezunu 340 54,6 

Kayıp veri 17 2,7 

Toplam  606 97,3 

 

Tablo II-10’da gösterilen tablo incelendiğinde öğrencilerin babalarının eğitim 

durumlarının en yüksek oranda üniversite mezunu (340, %54,6) oldukları, en düşük oranda 

ise okur yazar olmadıkları (5, %0,8) görülmektedir. Araştırmaya katılan 17 öğrenci bu 

soruya cevap belirtmemişlerdir. Bu nedenle 17 kayıp veri (%2,7) bulunmaktadır. 

 

II.II.I.XI. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Ailelerinin Aylık Gelir Düzeyine Göre 

Dağılımları 

 

Tablo II-11 öğrencilerin ailelerinin aylık gelir düzeylerine göre dağılımlarını 

göstermektedir.  

 

Tablo II-11 Öğrencilerin Ailelerinin Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

 

 

 

Aile aylık geliri 

 f % 

Asgari ücretin altında(497.25 

YTL) 

46 7,4 

Asgari ücret(497.25 YTL) ile 

1200 YTL arası 

163 26,2 

1200 YTL ve üzeri 403 64,7 

Kayıp veri 11 1,8 

Toplam  612 98,2 

 

Tablo II-11’de gösterilen tablo incelendiğinde öğrencilerin ailelerinin aylık 

gelirlerinin en fazla 1200 YTL  (403, %64,7) ve üzeri düzeyde olduğu, en az ise asgari 

düzeyin altındaki düzeyde (46, %7,4)  olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan 11 

öğrenci bu soruya cevap belirtmemişlerdir. Bu nedenle 11 kayıp veri (%1,8) 

bulunmaktadır. 
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II.II.I.XII. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Derslerini Sevme 

Düzeylerine Göre Dağılımları 

 

Aşağıdaki Tablo II-12 öğrencilerin fen ve teknoloji dersini sevme düzeylerine göre 

dağılımlarını göstermektedir.  

 

Tablo II-12 Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersini Sevme Düzeylerine Göre Dağılımı 

 

 

Fen ve Teknoloji dersini 

seviyor musunuz? 

 f % 

Seviyorum 491 78,8 

Biraz seviyorum 109 17,5 

Sevmiyorum 21 3,4 

Kayıp veri 2 0,3 

Toplam  621 99,7 

 

Tablo II-12’de gösterilen tablo incelendiğinde öğrencilerin en yüksek oranda fen ve 

teknoloji dersini sevdikleri (491, %78,8), en düşük oranda ise sevmedikleri (21, %3,4) 

görülmektedir. Araştırmaya katılan 2 öğrenci bu soruya cevap belirtmemişlerdir. Bu 

nedenle 2 kayıp veri (%0,3) bulunmaktadır. 

 

II.II.I.XIII. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Derslerine Katılım 

Düzeylerine Göre Dağılımları 

 

Aşağıdaki Tablo II-13 öğrencilerin fen ve teknoloji derslerini katılım düzeylerine 

göre dağılımlarını göstermektedir.  

 

Tablo II-13 Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Derslerine Katılım Düzeylerine Göre Dağılımı 

 

 

Fen ve Teknoloji dersine 

katılım düzeyi  

 f % 

Hiç katılmıyorum 8 1,3 

Az katılıyorum 104 16,7 

Yeterli düzeyde katılıyorum 282 45,3 

Çok katılıyorum 219 35,2 

Kayıp veri 10 1,6 

Toplam  613 98,4 
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Tablo II-13 ‘de gösterilen tablo incelendiğinde öğrencilerin en yüksek oranda fen 

ve teknoloji derslerini yeterli düzeyde katıldıkları (282, %45,3), en düşük oranda ise hiç 

katılmadıkları (8, %1,3) görülmektedir. Araştırmaya katılan 10 öğrenci bu soruya yanıt 

vermemişlerdir. Bu nedenle 10 kayıp veri (%1,6) bulunmaktadır. 

 

II.III. ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI 

  

Araştırmada kullanılan ölçek üç alt bölümden oluşmaktadır. Aşağıda ölçeği 

oluşturan alt bölümler ve bunların özellikleri yer almaktadır. 

 

II.III.I. Öğrencilerin Demografik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek 

 

Bu bölümde ölçeğin uygulama tarihi, ölçeğin uygulandığı öğrencilerin sınıfı, 

cinsiyeti, yaşı, karne notları, anne ve baba meslekleri, anne ve baba eğitim durumları, 

ailelerinin aylık geliri, Fen ve Teknoloji dersine ayırdıkları çalışma süreleri, Fen ve 

Teknoloji ile ilgili evlerindeki kitap sayısı, okul dışında Fen ve Teknolojiye yönelik 

katıldığı etkinlikleri belirleyen sorular yöneltilmiştir.  

  
II.III.II. Bilim İnsanlarına Yönelik İmaj Ölçeği 

 

Bu ölçeğin orijinali Korkmaz (2004) tarafından Chambers’ın (1983) “Bir Bilim 

İnsanı Çiz” (Draw a Scientist Test-DAST) ölçeği adapte edilerek oluşturulmuştur. Ölçek 

nitel verilere dayalı olduğundan güvenirlikle ilgili bir istatistiksel analize ihtiyaç 

duyulmamıştır. Ölçekte kullanılan kodlama sistemi Korkmaz (2004) tarafından kullanılan 

kodlama sistemine dayalı olmakla birlikte, bu araştırmada ortaya çıkan yeni verilere dayalı 

olarak yeni kodlamalar eklenmiştir. Bu ölçekte öğrencilerin bilim insanına yönelik imajları 

çizdikleri resim ve resimlerine dayalı olarak sorulan açık uçlu sorulara verilen cevaplarla 

değerlendirilmiştir. Ayrıca bu bölümde öğrencilere gelecekte bir bilim insanı olarak 

çalıştıklarında hangi konuda ve neden araştırma yapmak istedikleri, çevrelerindeki kimi 

bilim insanı olarak gördükleri, favori bilim insanları ve çizdikleri bilim insanına yönelik 

imajlarının kaynağı sorulmuştur. Elde edilen veriler frekans ve yüzde hesapları yapılarak 

analiz edilmiştir. 
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II.III.III. Bilim ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği 

 

Öğrencilerin bilim ve teknolojiye yönelik tutumlarını belirmek amacıyla uluslar 

arası bir proje olan ROSE ( Relevance Of Science Education) projesinde kullanılan ve bu 

ölçeğin bir alt ölçeği olan 16 maddelik likert tipi tutum ölçeğidir. ROSE ölçeği 9 alt 

bölümden oluşmaktadır. Bu ölçeğin 5. Alt ölçeği “Benim Fen Derslerim (My Science 

Classes)” başlıklı alt ölçektir. Bu ölçek öğrencilerin okuldaki fen derslerine yönelik 

algıları, motivasyonları, kendi becerilerine güvenleri, fen derslerinin zorunluluğuna 

yönelik algıları ve fen derslerindeki çıkarımları hakkında bilgi vermektedir. Bu ölçeğin 

Türkçe’ye uyarlanması,  ilköğretim öğrencileri için ilk uygulaması ve güvenirlik ve 

geçerlik çalışmaları Korkmaz (2005) tarafından yapılmıştır. Korkmaz’ın çalışmasında 

ölçeğin güvenirliği α=0,82 olarak bulunmuştur. Bu çalışma için ise ölçeğin güvenirliği 

α=0,83 olarak bulunmuştur. Bu sonuç bu ölçeğin bu çalışma için güvenirlik düzeyinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler bağımsız gruplar için “t” testi, tek 

yönlü varyans yapılarak analiz edilmiştir. 

 

II.III.IV. Kullanılan İstatistiksel Teknikler 

 

Bu çalışmanın verileri nitel ve nicel verilere dayalıdır. Araştırmanın alt 

problemlerine dayalı olarak kullanılan istatistiksel teknikler ve analizler aşağıda 

verilmektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

   

Tablo II-14 Araştırmanın Alt Problemlerine İlişkin Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Analizler 

 
Kullanılan 
İstatistiksel 

Analiz 

Frekans/Yüzde 

Frekans/Yüzde 

Kullanılan 

İstatistiksel 

Teknik 
Nitel 

Nitel 

Alt problem 

a. cinsiyetlerine 

 

 

 

 

 

 

b. sınıf düzeylerine 

göre nasıl farklılık 

göstermektedir? 

 

 

 

 

 

1. İlköğretim öğrencilerinin bir bilim insanının  

a) fiziksel özelliklerine yönelik  

b) kullandığı araştırma sembollerine yönelik 

c) kullandığı bilgi sembollerine 

d) kullandığı teknolojiye yönelik 

e) çalışma alanına yönelik 

f) yaptığı bilimsel çalışmaların doğasını 

yansıtan çizimlerine yönelik imajları 

g) kullandığı alternatif sembollere yönelik 

h) bir bilim insanının cinsiyetine yönelik 

i) bir bilim insanının yaşına yönelik imajları 
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Tablo II-14 Araştırmanın Alt Problemlerine İlişkin Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Analizler (devamı) 

 

Kullanılan İstatistiksel 
Analiz 

Frekans/Yüzde 

Frekans/Yüzde 

Frekans/Yüzde 

Frekans/Yüzde 

Frekans/Yüzde 

Kullanılan 

İstatistiksel Teknik 

Nitel 

Nitel 

Nitel 

Nitel 

Nitel 

Alt problem 

Öğrencilerin çizimlerinde yansıttıkları bilim insanı imajlarının 

kaynaklarına yönelik yanıtları cinsiyet ve sınıf düzeyleri 

açısından nasıl farklılık göstermekte midir? 

Öğrencilerin gelecekte bir bilim insanı olarak yapmak istedikleri 

araştırma konularına yönelik yanıtları cinsiyet ve sınıf düzeyleri 

açısından nasıl farklılık göstermekte midir? 

Öğrencilerin gelecekte bir bilim insanı olarak neden bilimsel 

araştırma yapmak istediklerine yönelik yanıtları cinsiyet ve sınıf 

düzeyleri açısından nasıl farklılık göstermekte midir? 

Öğrencilerin çevrelerindeki bilim insanlarına yönelik algılarının 

cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre nasıl farklılık göstermekte 

midir? 

Öğrencilerin bilim insanlarına duydukları saygının nedenlerine 

yönelik yanıtlarının cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre nasıl 

farklılık göstermekte midir? 

2. Alt  problem 

3. Alt problem 

4. Alt problem 

5. Alt problem 

6. Alt problem 
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Tablo II-14 Araştırmanın Alt Problemlerine İlişkin Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Analizler (devamı) 

 
Kullanılan İstatistiksel 

Analiz 

Frekans/Yüzde 

Frekans/Yüzde 

Aritmetik Ortalama 

Aritmetik Ortalama 

Aritmetik Ortalama 

Aritmetik Ortalama 

Aritmetik Ortalama 

Aritmetik Ortalama 

Aritmetik Ortalama 

Kullanılan İstatistiksel 

Teknik 

Nitel 

Nitel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Alt problem 

Öğrencilerin favori bilim insanlarına yönelik 

yanıtlarının cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre nasıl 

farklılık göstermekte midir? 

Öğrencilerin favori bilim insanlarını neden saygı 

duyduklarına yönelik yanıtlarının cinsiyete ve sınıf 

düzeylerine göre nasıl farklılık göstermekte midir? 

a) cinsiyetlerine 

b) sınıf düzeylerine 

c) anne mesleklerine 

d) baba mesleklerine 

e) anne eğitim durumlarına 

f) baba eğitim durumlarına 

g) sosyoekonomik düzeylerine göre nasıl 

değişmektedir? 

7. Alt  problem 

8. Alt problem 

9. Alt problem 

Öğrencilerin 

Bilim 

İnsanlarına 

Yönelik 

Zihinsel 

İmajları 
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Tablo II-14 Araştırmanın Alt Problemlerine İlişkin Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Analizler (devamı) 

 
Kullanılan İstatistiksel 

Analiz 

Bağımsız gruplar için “t” 

testi 
Tek yönlü varyans analizi 

Tek yönlü varyans analizi 

Tek yönlü varyans analizi 

Tek yönlü varyans analizi 

Tek yönlü varyans analizi 

Tek yönlü varyans analizi 

Tek yönlü varyans analizi 

Tek yönlü varyans analizi 

Kullanılan İstatistiksel 

Teknik 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Nicel 

Alt problem 

a) cinsiyetlerine 

b) sınıf düzeylerine 

c) anne mesleklerine 

d) baba mesleklerine 

e) anne eğitim durumlarına 

f) baba eğitim durumlarına 

g) Ailenin aylık gelir durumlarına göre 

değişmektedir? 
h) Fen ve teknoloji derslerine katılım düzeylerine, 

i) Fen ve teknoloji dersini sevip sevmemelerine 

göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 

10. Alt  problem 

 
  



55 
 

 

BÖLÜM III 

 

BULGULAR 

 

Bu araştırmanın bulguları alt problemlerin istatistiksel analiz sonuçlarına göre 

açıklanmıştır.  

 

III.I. KATILIMCILARLA İLGİLİ BULGULAR 

 

Katılımcılarla ilgili bulgular yöntem bölümünde katılımcılar başlığı altında detaylı 

olarak açıklanmıştır. 

 

III.II. ARAŞTIRMANIN 1. ALT PROBLEMİNE YÖNELİK BULGULAR  

 

Araştırmanın 1. Alt problemi; İlköğretim öğrencilerinin bir bilim insanının, 

a)  fiziksel özelliklerine yönelik  

b)  kullandığı araştırma sembollerine yönelik 

c)  kullandığı bilgi sembollerine 

d)  kullandığı teknolojiye yönelik 

e)  çalışma alanına yönelik 

f)  yaptığı bilimsel çalışmaların doğasını yansıtan çizimlerine yönelik imajları 

g)  kullandığı alternatif sembollere yönelik 

h)  bir bilim insanının cinsiyetine yönelik 

i)  bir bilim insanının yaşına yönelik imajları cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre 

nasıl değişmektedir?  şeklindedir.   

 

III.II.I. Öğrencilerinin Bilime ve Bilim İnsanın Fiziksel Özelliklerine Yönelik 

İmajlarının Cinsiyetlerine, Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin bir bilim insanının fiziksel özelliklerine yönelik imajları Tablo III-

1’de cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre verilmektedir.  
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  T

ablo III–1:  Ö
ğrencilerin Ç

izim
lerinde Y

ansıttıkları B
ilim

 İnsanının F
iziksel Ö

zelliklerine 
Y

önelik İm
ajların F

rekans ve Y
üzdesi 

 

Sınıf 

8. sınıf 
f(%) 

15(2,4) 

34(5,5) 

3(0,5) 

2(0,3) 

7(1,1) 

2(0,3) 

67(10,8) 

36(5,8) 

2(0,3) 

7. sınıf 
f(%) 

9(1,4) 

23(3,7) 

11(1,8) 

0 

16(2,6) 

0 

32(5,1) 

13(2,1) 

2(0,3) 

6. sınıf 
f(%) 

14(2,2) 

18(2,9) 

7(1,1) 

2(0,3) 

5(0,8) 

0 

24(3,9) 

20(3,2) 

0 

5. sınıf 
f(%) 

13(2,1) 

25(4) 

7(1,1) 

0 

14(2,2) 

2(0,3) 

25(4) 

30(4,8) 

2(0,3) 

4. sınıf 
f(%) 

8(1,3) 

11(1,8) 

7(1,1) 

1(0,2) 

10(1,6) 

 
0 
 

16(2,6) 

13(2,1) 

0 

Toplam 
f(%) 

59(9,5) 

111(17,8) 

35(5,6) 

5(0,8) 

52(8,3) 

4(0,6) 

164(26,3) 

112(18,0) 

6(1,0) 

Erkek 
f(%) 

21(6,8) 

42(13,5) 

25(8,1) 

3(1) 

30(9,7) 

1(0,3) 

59(19) 

59(19) 

5(1,6) 

Kız  
f(%) 

38(12,3) 

69(22,3) 

10(3,2) 

2(0,6) 

22(7,1) 

3(1) 

105(33,9) 

53(17,1) 

1(0,3) 

 

Laboratuar önlüklü 

Gözlüklü 

Sakallı 

Cebinde kalemleri 

olan 

Dağınık/hırpani 

görünümlü 

Astronot kıyafetli 

Dağınık saçlı 

Dik saçlı 

Diğer 

 
F

iziksel Ö
zellikler 
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Tablo III-1’de gözlenebileceği gibi, kız ve erkek öğrenciler toplamda bilim 

insanının kişisel özelliklerini en fazla “dağınık saçlı” (n=164) > “dik saçlı” (n=112) >, 

“gözlüklü” (n=111) > “laboratuar önlüklü” (n= 59) vb. olarak algılamaktadırlar. Kız ve 

erkek öğrencilerin bilim insanının fiziksel özelliklerine yönelik imajları benzerlik 

göstermekle birlikte bu özelliklerin sıralaması kız ve erkek öğrencilere göre değişmektedir.  

 

Hem kız hem erkek öğrenciler bilim insanının fiziksel görünümüne yönelik en fazla 

dağınık saçlı (kız öğrenciler (n=105), erkek öğrenciler (n=59)) olma özelliğini çizimlerinde 

yansıtmaktadırlar.  Erkek öğrenciler dağınık saçlı olma özelliği ile birlikte “dik saçlı” 

(n=59) olma özelliğini de birinci olarak yansıtmışlardır.  

 

İkinci sırada kız ve erkek öğrenciler benzer şekilde bilim insanının fiziksel imajı 

olarak “gözlüklü öğrenciler (n=69), erkek öğrenciler (n=42))  özelliğini, üçüncü sırada ise 

kız öğrenciler “dik saçlı” (n=53), erkek öğrenciler ise “dağınık/hırpani görünümlü” (n=30) 

olarak bilim insanının fiziksel imajını yansıtmaktadırlar. Sınıf düzeyine göre 

değerlendirdiğimizde 4. Sınıf (n=16), 6. Sınıf  (n=20), 7. Sınıf (n=13) ve 8. Sınıf (n=36) 

öğrencileri bilim insanının fiziksel özelliklerine yönelik imaj olarak en fazla “dağınık 

saçlı” olarak, 5. Sınıf öğrencileri ise en fazla (n=30) “dik saçlı” olarak betimlemektedirler. 

 

III.II.II. Öğrencilerin Bir Bilim İnsanının Kullandığı Araştırma Sembollerine 

Yönelik İmajlarının Cinsiyetlerine ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin bir bilim insanının kullandığı araştırma sembollerine yönelik 

imajlarının cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre karşılaştırılması Tablo III-2’de 

verilmektedir.  

 

Tablo III-2 incelendiğinde hem kız (n=161) hem de erkek öğrencilerin (n=133)  

çizimlerinde “cam şişeleri” kullandıkları görülmektedir. Sınıf düzeyinde 

değerlendirdiğimizde ise tüm sınıf düzeylerinde “cam şişe” ve “deney tüpleri” objelerinin 

çok kullanıldığı ayrıca özellikle kimya bölümü deney araç gereçlerinin çok kullanılarak 

deney düzeneklerinin hazırlandığı da çizimlerde göze çarpan özellikler arasında olduğu 

görülmektedir.  
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T
ablo III-2 Ö

ğrencilerin Ç
izim

lerinde Y
ansıttıkları B

ir B
ilim

 İnsanının A
raştırm

a 
S

em
bollerine Y

önelik İm
ajların F

rekans ve Y
üzdesi 

 
Sınıf 

8. sınıf 
f(%) 

67(10,8) 

79(12,7) 

4(0,6) 

4(0,6) 

2(0,3) 

3(0,5) 

2(0,3) 

0 

7(1,1) 

15(2,4) 

0 

12(1,9) 

1(0,2) 

1(0,2) 

1(0,2) 

6(1) 

0 

1(0,2) 

21(3,4) 

7. sınıf 
f(%) 

35(5,6) 

43(6,9) 

5(0,8) 

1(0,2) 

0 

3(0,5) 

0 

0 

11(1,8) 

5(0,8) 

1(0,2) 

7(1,1) 

1(0,2) 

0 

0 

0 

0 

1(0,2) 

8(1,3) 

6. sınıf 
f(%) 

53(8,5) 

64(10,3) 

6(1) 

1(0,2) 

0 

1(0,2) 

1(0,2) 

1(0,2) 

20(3,2) 

3(0,5) 

0 

18(2,9) 

1(0,2) 

1(0,2) 

1(0,2) 

4(0,6) 

0 

0 

19(3) 

5. sınıf 
f(%) 

64(10,3) 

71(11,4) 

8(1,3) 

0 

2(0,3) 

6(1) 

0 

2(0,3) 

20(3,2) 

11(1,8) 

0 

26(4,2) 

0 

0 

2(0,3) 

3(0,5) 

0 

0 

33(5,3) 

4. sınıf 
f(%) 

36(5,8) 

37(5,9) 

0 

0 

1(0,2) 

4(0,6) 

0 

1(0,2) 

13(2,1) 

4(0,6) 

0 

11(1,8) 

2(0,3) 

2(0,3) 

0 

2(0,3) 

1(0,2) 

0 

23(3,7) 

Toplam 
f(%) 

255(40,9) 

294(47,2) 

23(3,7) 

6(1,0) 

5(0,8) 

17(2,7) 

3(0,5) 

4(0,6) 

71(11,4) 

38(6,1) 

1(0,2) 

74(11,9) 

5(0,8) 

4(0,6) 

4(0,6) 

15(2,4) 

1(0,2) 

2(0,3) 

104(16,7) 

Erkek 
f(%) 

111(17,9) 

133(21,5) 

11(1,8) 

3(0,5) 

0 

4(0,6) 

0 

1(0,2) 

33(5,3) 

22(3,5) 

0 

39(6,3) 

3(0,5) 

2(0,3) 

2(0,3) 

6(1) 

1(0,2) 

0 

51(8,2) 

Kız  
f(%) 

143(23,1) 

161(26) 

11(1,8) 

3(0,5) 

5(0,8) 

13(2,1) 

3(0,5) 

3(0,5) 

38(6,1) 

16(2,6) 

1(0,2) 

35(5,6) 

2(0,3) 

2(0,3) 

2(0,3) 

9(1,5) 

0 

2(0,3) 

53(8,5) 

 

Deney tüpleri 

Cam şişe 

Mikroskop  

Teleskop  

Büyüteç  

Deney hayvanları 

İskelet figürü 

Mum  

Lamba  

Ocak  

Projeksiyon cihazı 

Düzenek  

Lavabo  

Saat  

Atom modelleri 

Çiçek/ağaç 

Tepegöz  

Makas  

Diğer  

 
A

raştırm
a S

em
bolleri 
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III.II.III. Öğrencilerin Bir Bilim İnsanının Kullandığı Bilgi Sembollerine Yönelik 

İmajlarının Cinsiyetlerine ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması 

 

Öğrencilerin bir bilim insanının kullandığı bilgi sembollerine yönelik imajları 

cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine Tablo III-3’de verilmektedir.  

 
Tablo III-3 Öğrencilerin Çizimlerinde Yansıttıkları Bir Bilim İnsanının Kullandığı Bilgi 

Sembollerine Yönelik İmajların Frekans ve Yüzdesi 

 

 

Öğrencilerin Tablo III-3’de gösterilen çizimlerinde yansıttıkları bir bilim insanının 

kullandığı bilgi sembollerine yönelik imajları incelendiğinde hem kız (n=74) hem de erkek 

öğrencilerin (n=33) en fazla “kitapları” bilgi sembolü olarak kullandığı görülmektedir.  

 

Sınıf düzeyine göre çizimler değerlendirildiğinde de tüm sınıf düzeylerinde yapılan 

çizimlerde öğrencilerin bilgi sembolü olarak en fazla  “kitapları” çizdikleri 

gözlenmektedir. 

 

 

   

B
il

gi
 s

em
bo

ll
er

i 

  

Kız 

 f(%) 

 

Erkek 

f(%) 

 

Toplam 

f(%) 

Sınıf  

4.sınıf  

f(%) 

5.sınıf 

f(%) 

6.sınıf 

f(%) 

7.sınıf 

f(%) 

8.sınıf 

f(%) 

Kitaplar  74(11,9) 33(5,3) 107(17,3) 12(1,9) 18(2,9) 25(4) 15(2,4) 37(5,9) 

Dosya 

dolapları 

50(8,1) 20(3,2) 70(11,3) 11(1,8) 12(1,9) 22(3,5) 10(1,6) 15(2,4) 

Etrafta 

asılı 

notlar 

23(3,7) 7(1,1) 30(4,8) 4(0,6) 7(1,1) 2(0,3) 8(1,3) 9(1,4) 

Formüller 10(1,6) 10(1,6) 20(3,2) 3(0,5) 2(0,3) 4(0,6) 2(0,3) 9(1,4) 

Tablolar-

şemalar 

14(2,3) 8(1,3) 22(3,5) 0 2(0,3) 4(0,6) 8(1,3) 8(1,3) 

Modeller 8(1,3) 2(0,3) 10(1,6) 3(0,5) 4(0,6) 0 3(0,5) 1(0,2) 

Yazı 

tahtası 

11(1,8) 4(0,6) 15(2,4) 4(0,6) 2(0,3) 4(0,6) 1(0,2) 4(0,6) 

Diğer 1(0,2) 0 1(0,2) 0 0 0 1(0,2) 0 
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III.II.IV. Öğrencilerin Bir Bilim İnsanının Kullandığı Teknolojiye Yönelik 

İmajlarının Cinsiyetlerine ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması 

 

Öğrencilerin bir bilim insanının kullandığı teknolojiye yönelik imajları 

cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine Tablo III-4’de verilmektedir.  

 

Tablo III–4: Öğrencilerin Çizimlerinde Yansıttıkları Bir Bilim İnsanının Kullandığı 

Teknolojilere Yönelik İmajların Frekans ve Yüzdesi 

 

 

Tablo III-4 incelendiğinde hem kız (n=120) ve hem erkek (n=93) öğrenciler bilim 

insanının kullandığı teknoloji olarak en fazla “cam kap içindeki çözeltiler” olarak 

belirtmektedirler. Sınıf düzeylerine göre değerlendirme yapıldığında tüm kademelerde 

bilim insanının kullandığı teknoloji olarak “cam kap içindeki çözeltilerin” çizildiği 

görülmektedir.  

 

 

 

   

T
ek

no
lo

ji
 

  

Kız 

 f(%) 

 

Erkek 

f(%) 

 

Toplam 

f(%) 

Sınıf  

4.sınıf  

f(%) 

5.sınıf 

f(%) 

6.sınıf 

f(%) 

7.sınıf 

f(%) 

8.sınıf 

f(%) 

Cam kap 

içinde 

çözeltiler 

120(19,4) 93(15) 213(34,4) 24(3,9) 59(9,5) 40(6,4) 30(4,8) 60(9,6) 

Makineler 4(0,6) 18(2,9) 22(3,5) 5(0,8) 10(1,6) 2(0,3) 2(0,3) 3(0,5) 

Uzay 

gemisi, 

füzeler, 

roketler 

0 6(1) 6(1,0) 0 4(0,6) 0 1(0,2) 1(0,2) 

Televizyon 3(0,5) 5(0,8) 8(1,3) 3(0,5) 1(0,2) 1(0,2) 0 3(0,5) 

Bilgisayar 7(1,1) 13(2,1) 20(3,2) 2(0,3) 1(0,2) 8(1,3) 1(0,2) 8(1,3) 

Robot 2(0,3) 9(1,5) 11(1,8) 5(0,8) 4(0,6) 1(0,2) 0 1(0,2) 

Silah 0 2(0,3) 2(0,3) 0 0 1(0,2) 1(0,2) 0 

Telefon  3(0,5) 1(0,2) 4(0,6) 0 1(0,2) 3(0,5) 0 0 

Diğer 1(0,2) 0 1(0,2) 1(0,2) 0 0 0 0 



61 
 

III.II.V. Öğrencilerin Bir Bilim İnsanının Çalışma Alanına Yönelik İmajlarının 

Cinsiyetlerine ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması 

 

Öğrencilerin çizimlerinde yansıttıkları bir bilim insanının çalışma alanına yönelik 

imajların frekans ve yüzdesi Tablo III-5’de cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre 

verilmektedir.  

 
Tablo III-5 Öğrencilerin Çizimlerinde Yansıttıkları Bir Bilim İnsanının Çalışma Alanına 

Yönelik İmajlarının Frekans ve Yüzdesi 

 

 

Tablo III-5’e göre kız ve erkek öğrenciler bilim insanının çalışma ortamı olarak en 

fazla “laboratuar” olarak belirtmektedirler. Öğrencilerin imajlarını sınıf düzeylerine göre 

değerlendirdiğimizde tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerin bilim insanlarını ‘’laboratuar 

ortamı’’nda çizdikleri gözlenmektedir.  

   

Ç
al

ış
m

a 
A

la
nl

ar
ı 

  

Kız 

 f(%) 

 

Erkek 

f(%) 

 

Toplam 

f(%) 

Sınıf  

4.sınıf  

f(%) 

5.sınıf 

f(%) 

6.sınıf 

f(%) 

7.sınıf 

f(%) 

8.sınıf 

f(%) 

Ortam 

belirsiz 

13(2,1) 37(6) 50(8,1) 4(0,6) 9(1,4) 7(1,1) 9(1,4) 21(3,4) 

Laboratuar 180(29) 161(26) 341(55,0) 46(7,4) 88(14,1) 72(11,6) 43(6,9) 94(15,1) 

Orman 13(2,1) 6(1) 19(3,1) 2(0,3) 3(0,5) 3(0,5) 1(0,2) 10(1,6) 

Su çevresi 4(0,6) 2(0,3) 6(1) 1(0,2) 2(0,3) 1(0,2) 0 2(0,3) 

Toprak 0 1(0,2) 1(0,2) 0 0 0 0 1(0,2) 

Uzay, 

gezegenler, 

yıldızlar 

5(0,8) 5(0,8) 10(1,6) 1(0,2) 4(0,6) 1(0,2) 2(0,3)  

Hastane 4(0,6) 5(0,8) 9(1,5) 7(1,1) 1(0,2) 0 0 1(0,2) 

Atölye 4(0,6) 1(0,2) 5(0,8) 0 1(0,2) 3(0,5) 0 1(0,2) 

Oda-iç 

mekân 

73(11,8) 62(10) 135(21,8) 24(3,9) 28(4,5) 21(3,4) 21(3,4) 41(6,6) 

Hem 

laboratuar 

hem dış 

mekân 

3(0,5) 1(0,2) 4(0,6) 0 1(0,2) 2(0,3= 0 1(0,2) 

Dış mekân 10(1,6) 13(2,1) 23(3,7) 4(0,6) 6(1) 0 6(1) 7(1,1) 

Fabrika  2(0,3) 0 2(0,3) 0 1(0,2) 0 1(0,2) 0 

Diğer 0 5(0,8) 5(0,8) 2(0,3) 2(0,3) 0 1(0,2) 0 
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III.II.VI. Öğrencilerin Bir Bilim İnsanının Yaptığı Bilimsel Çalışmaların Doğasını 

Yansıtan İmajlarının Cinsiyetlerine ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması 

 

Öğrencilerin bilim insanının yaptığı bilimsel çalışmaların doğasını yansıtan 

çizimlerine yönelik imajları cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine Tablo III-6’de 

verilmektedir.  

 

Tablo III-6 Öğrencilerin Bilim İnsanının Yaptığı Bilimsel Çalışmaların Doğasını Yansıtan 

İmajların Frekans ve Yüzdesi 

 

 
B

il
im

se
l 

Ç
al

ış
m

al
ar

ın
 D

oğ
as

ı 

  
Kız 

 f(%) 

 
Erkek  
f(%) 

 
Toplam 

f(%) 

Sınıf  
   
4.sınıf  
f(%) 

5.sınıf  
   f(%) 

6.sınıf  
  f(%) 

7.sınıf  
f(%) 

8.sınıf  
f(%) 

Gözlem 16(%2,6) 13(%2,1) 29(4,7) 3(0,5) 6(1) 3(0,5) 6(1) 12(1,9) 
Bilimsel 
araçlarla 
örnekleri 
test etme 

3(%0,5) 8(%1,3) 11(1,8) 0 4(0,6) 4(0,6) 1(0,2) 2(0,3) 

Veri 
toplama 

2(%0,3) 3(%0,5) 5(0,8) 0 2(0,3) 0 2(0,3) 1(0,2) 

Deney 
yapma 

154(%24,8) 139(%22,4) 293(47,3) 37(5,9) 64(10,3) 65(10,4) 46(7,4) 82(13,2) 

Rapor 
hazırlama 

0(%0) 2(%0,3) 2(0,3) 0 0 2(0,3) 0 0 

İşbirlikli 
çalışma 

1(%0,2) 1(%0,2) 2(0,3) 0 2(0,3) 0 0 0 

Araştırma 
yapma 

41(%6,6) 21(%3,4) 62(10) 9(1,4) 17(2,7) 7(1,1) 4(0,6) 25(4) 

Düşünme 13(%2,1) 8(%1,3) 21(3,4) 3(0,5) 2(0,3) 4(0,6) 5(0,8) 7(1,1) 
Matematik 
Problemleri 
çözme 

1(%0,2) 2(%0,3) 3(0,5) 0 1(0,2) 1(0,2) 0 1(0,2) 

Formül 
bulma 

3(%0,5) 5(%0,8) 8(1,3) 0 2(0,3) 1(0,2) 2(0,3) 3(0,5) 

Plan 
hazırlama 

0(%0) 2(%0,3) 2(0,3) 1(0,2) 0 1(0,2) 0 0 

Proje 
sunma 

1(%0,2) 0(%0) 1(0,2) 0 0 1(0,2) 0 0 

Ders verme 1(%0,2) 1(%0,2) 2(0,3) 1(0,2) 0 0 1(0,2) 0 
Hastasını 
tedavi etme 

4(%0,6) 3(%0,5) 7(1,1) 5(0,8) 1(0,2) 0 0 1(0,2) 

Kitap 
okuma 

8(%1,3) 9(%1,5) 17(2,7) 6(1) 3(0,5) 3(0,5) 1(0,2) 4(0,6) 

İcat yapma 45(%7,3) 51(%8,2) 96(15,5) 21(3,4) 44(7,1) 8(1,3) 7(1,1) 16(2,6) 
Kitap 
yazma 

1(%0,2) 2(%0,3) 3(0,5) 0 0 1(0,2) 0 2(0,3) 

Proje 
tasarısı 

13(%2,1) 15(%2,4) 28(4,5) 5(0,8) 7(1,1) 3(0,5) 5(0,8) 8(1,3) 

Keşif  11(%1,8) 10(%1,6) 21(3,4) 0 2(0,3) 6(1) 3(0,5) 10(1,6) 
Diğer 3(%0,5) 14(%2,3) 17(2,7) 6(1) 5(0,8) 0 2(0,3) 4(0,6) 
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Tablo III–6 incelendiğinde kız (n=154) ve erkek (n=139) öğrencilerin çizimlerinde 

bir bilimsel çalışmanın doğası olarak en fazla “deney yapma” etkinliğini yansıttıkları 

gözlenmektedir.  Bunun yanı sıra toplamda “icat yapma” (n=96) ve “araştırma yapma” 

(n=62) çalışmaları da en fazla yapılan etkinlikler arasında yer almaktadır. Sınıf düzeylerine 

göre değerlendirmede ise “deney yapma” tüm düzeylerde en çok yansıtılan etkinlik olarak 

gözlenmektedir.  

 

III.II.VII. Öğrencilerin Çizimlerinde Yansıttıkları Alternatif İmajların Cinsiyetlerine 

ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması 

 

Öğrencilerin bilim insanının kullandığı alternatif sembollere yönelik imajları Tablo 

III-7’de cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre verilmektedir. 

 
Tablo III–7 Öğrencilerin Bilim İnsanının Yaptığı Çizimlerde Kullandığı Alternatif 

Sembollere Yönelik İmajların Frekans ve Yüzdesi 

 

A
lt

er
na

ti
f 

se
m

bo
ll

er
 

  

Kız 

 f(%) 

 

Erkek  

f(%) 

 

Toplam 

f(%) 

Sınıf  

   

4.sınıf  

f(%) 

5.sınıf  

   f(%) 

6.sınıf  

  f(%) 

7.sınıf  

f(%) 

8.sınıf  

f(%) 

Tehlike 

işaretleri 

2(0,3) 4(0,6) 6(1,0) 3(0,5) 1(0,2) 2(0,3) 0 0 

Ampuller 4(0,6) 1(0,2) 5(0,8) 1(0,2) 0 4(0,6) 0 0 

Efsanevi imajlar 1(0,2) 7(1,1) 8(1,3) 2(0,3) 0 2(0,3) 2(0,3) 2(0,3) 

Sır/gizlilik 

sembolleri 

0 2(0,3) 2(0,3) 0 1(0,2) 1(0,2) 0 0 

Patlamalar- 

"bom" cümleleri 

4(0,6) 8(1,3) 13(2,1) 1(0,2) 3(0,5) 2(0,3) 6(1) 1(0,2) 

Reaksiyon 

göstergesi, 

duman çıkışları 

49(7,9) 45(7,3) 94(15,1) 11(1,8) 28(4,5) 12(1,9) 15(2,4) 28(4,5) 

Düşünce balonu 20(3,2) 22(3,5) 42(6,7) 3(0,5) 12(1,9) 5(0,8) 8(1,3) 14(2,2) 

Bilimsel 

kuruluşların 

isimleri 

0 1(0,2) 1(0,2) 0 0 0 0 1(0,2) 

Bilim 

insanlarının 

isimleri 

17(2,7) 22(3,5) 40(6,4) 3(0,5) 3(0,5) 9(1,4) 13(2,1) 12(1,9) 
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Tablo III–7 incelendiğinde kız (n=49) ve erkek (n=45) öğrenciler bilim insanının 

kullandığı alternatif semboller olarak en fazla “reaksiyon göstergeleri, duman çıkışları” 

olarak belirtmektedirler. Bunun yanında toplamda bilim “düşünce balonu” (n=42) ve 

“bilim insanlarının isimleri”(n=40) de en çok çizimlere yansıtılan özellikler olmuştur.  

 

III.II.VIII. Öğrencilerin Çizimlerinde Yansıttıkları Alternatif İmajların 

Cinsiyetlerine ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması 

 

Tablo III-8 öğrencilerin çizimlerinde yansıttıkları bir bilim insanının cinsiyetine 

yönelik imajlarının sınıf düzeylerine ve cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdesi 

verilmektedir.  

 

Tablo III-8 Öğrencilerin Çizimlerinde Yansıttıkları Bir Bilim İnsanının Cinsiyetine 

Yönelik İmajlarının Sınıf Düzeylerine ve Cinsiyetlerine Göre Frekans ve Yüzdesi 

 

 

Tablo III-8 incelendiğinde kız öğrencilerin en fazla kadın (n=143) bilim insanı 

çizdikleri, erkek öğrencilerin ise çizimlerinde en çok erkek (n=249) bilim insanı figürünü 

 

B
il

im
 İ

ns
an

ın
ın

 C
in

si
ye

ti
 

  

Kız 

 f(%) 

 

Erkek  

f(%) 

 

Toplam 

f(%) 

Sınıf  

4.sınıf 

f(%) 

5.sınıf 

f(%) 

6.sınıf 

f(%) 

7.sınıf 

f(%) 

8.sınıf 

f(%) 

Erkek 140(22,6) 249(40,2) 389(62,7) 53(8,5) 91(14,6) 77(12,4) 46(7,4) 123(19,7) 

Kadın 143(23,1) 15(2,4) 158(25,5) 32(5,1) 29(4,7) 24(3,9) 24(3,9) 50(8) 

Belli 

değil 

7(1,1) 17(2,7) 24(3,9) 3(0,5) 9(1,4) 3(0,5) 5(0,8) 4(0,6) 

Grup 

çalışması 

5(0,8) 10(1,6) 15(2,4) 4(0,6) 12(1,9) 3(0,5) 6(1) 2(0,3) 

Bir 

hayvanla 

beraber 

kadın 

2(0,3) 0 2 0 1(0,2) 1(0,2) 0 0 

Bir 

hayvanla 

beraber 

erkek 

2(0,3) 2(0,3) 4 0 0 3(0,5) 1(0,2) 0 

Diğer  0 1(0,2) 1(0,2) 0 0 1(0,2) 0 0 
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kullandıkları gözlenmektedir. Öğrencilerin çizimlerinde yansıttıkları bir bilim insanının 

cinsiyetine yönelik imajları sınıf düzeylerine karşılaştırıldığında ise tüm düzeylerde bir 

bilim insanının cinsiyeti ‘’erkek’’ olarak yansıttıkları gözlenmiştir.  

.  

III.II.IX. Öğrencilerin Çizimlerinde Yansıttıkları Bilim İnsanının Yaşına Yönelik 

İmajlarının Cinsiyetlerine ve Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması 

 

Tablo III–9 öğrencilerin çizimlerinde yansıttıkları bir bilim insanının yaşına yönelik 

imajlarının sınıf düzeylerine ve cinsiyetlerine göre karşılaştırması verilmektedir.  

 

Tablo III-9 Öğrencilerin Çizimlerindeki Bilim İnsanının Yaşlarının Sınıf Düzeylerine ve 

Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması 

 
Tablo III-9 incelendiğinde, öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeyi faktörüne göre bir 

bilim insanının yaşına yönelik imajlarının benzerlik gösterdiği (  4. (n=29), 5. (n=39), 6. 

Sınıf (n=34),  7. Sınıf (n=18) ve 8.sınıf öğrencilerinin (n=54))   ve bir bilim insanının 

yaşının “30 yaş ve üzeri” algılandığı gözlenebilir. 

 

B
il

im
 İ

ns
an

ın
ın

 Y
aş

ı 

  

Kız 

 f(%) 

 

Erkek  

f(%) 

 

Toplam 

f(%) 

Sınıf  

   

4.sınıf  

f(%) 

5.sınıf  

   f(%) 

6.sınıf  

  f(%) 

7.sınıf  

f(%) 

8.sınıf  

f(%) 

10 ve 

üzeri 

32(5,4) 29(4,8) 61(10,2) 9(1,5) 12(2) 10(1,7) 11(1,8) 19(3,2) 

20 ve 

üzeri 

88(14,7) 52(8,7) 140(23,4) 25(4,2) 35(5,8) 25(4,2) 17(2,8) 39(6,5) 

30 ve 

üzeri 

89(14,9) 84(14) 173(28,9) 29(4,8) 39(6,5) 34(5,7) 18(3) 54(9) 

40 ve 

üzeri 

41(6,9) 35(5,9) 76(12,7) 8(1,3) 14(2,3) 19(3,2) 8(1,3) 27(4,5) 

50 ve 
üzeri 

25(4,2) 45(7,5) 70(11,7) 7(1,2) 17(2,8) 13(2,2) 9(1,5) 24(4) 

60 ve 
üzeri 

27(4,5) 49(8,2) 76(12,7) 12(2) 22(3,7) 11(1,8) 17(2,8) 14(2,3) 

10 yaş 

ve altı 

* 

1(0,2) 1(0,2) 2(0,3) 0 0 0 0 2(0,3) 
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. III.III. ARAŞTIRMANIN 2. ALT PROBLEMİNE YÖNELİK BULGULAR  

 
Araştırmanın 2. Alt problemi ‘’Öğrencilerin çizimlerinde yansıttıkları bilim 

insanı imajlarının kaynaklarına yönelik yanıtları cinsiyet ve sınıf düzeyleri açısından nasıl 

farklılık göstermekte midir?’’ şeklindedir.  

 

Tablo III-10 öğrencilerin çizimlerinde yansıttıkları bilim insanını imajlarının 

kaynaklarına yönelik yanıtlarının karşılaştırılması vermektedir.  

 
Tablo III–10 Öğrencilerin Çizimlerindeki Bilim İnsanı İmajlarının Kaynaklarının Cinsiyete 

ve Sınıf Düzeyine Göre Karşılaştırılması 

 

 

B
il

im
 İ

ns
an

ın
ı 
İm

aj
 K

ay
na

kl
ar

ı 

 Kız f 

(%) 

Erkek 

f(%) 

Toplam 

f(%) 

Sınıf 

4.sınıf 

f(%) 

5.sınıf 

f(%) 

6.sınıf 

f(%) 

7.sınıf 

f(%) 

8.sınıf 

f(%) 

Çizgi filmler 85(13,7) 98(15,8) 183(29,5) 30(4,8) 48(7,7) 34(5,5) 28(4,5) 43(6,9) 

Animasyon 

filmler 

78(12,6) 94(15,2) 172(27,7) 24(3,9) 43(6,9) 33(5,3) 23(3,7) 49(7,9) 

Film 105(16,5) 138(22,3) 243(39,2) 30(4,8) 63(10,1) 44(7,1) 40(6,4) 66(20,6) 

Aile 24(3,9) 38(6,1) 62(10) 12(1,9) 11(1,8) 14(2,2) 15(2,4) 10(1,6) 

Öğrenci fen 

günlükleri 

52(8,4) 52(8,4) 104(16,8) 26(4,2) 26(4,2) 16(2,6) 12(1,9) 25(4) 

Bilim insanı 

biyografileri 

162(26,1) 128(20,6) 290(46,8) 47(7,5) 56(9) 61(9,8) 43(6,9) 84(13,5) 

Müze ve bilim 

merkezi 

ziyaretleri 

94(15,2) 83(13,4) 177(28,5) 34(5,5) 37(5,9) 35(5,6) 27(4,3) 44(7,1) 

Gazeteler 61(9,8) 79(12,7) 140(22,6) 21(3,4) 41(6,6) 22(3,5) 21(3,4) 35(5,6) 

İnternet 106(17,1) 140(22,6) 246(39,7) 35(5,6) 58(9,3) 51(8,2) 39(6,3) 64(10,3) 

Öğretmenler 59(9,5) 55(8,9) 114(18,4) 13(2,1) 28(4,5) 27(4,3) 13(2,1) 33(5,3) 

Ders kitapları 109(17,6) 100(16,1) 209(33,7) 34(5,5) 61(9,8) 47(7,5) 26(4,2) 42(6,7) 

TV dizileri 39(6,3) 57(9,2) 96(15,5) 11(1,8) 28(4,5) 18(2,9) 18(2,9) 22(3,5) 

Diğer 35(5,6) 37(6) 72(11,6) 12(1,9) 19(3) 15(2,4) 10(1,6)  16(2,6) 

 

Tablo III-10 incelendiğinde, kız öğrencilerin, bilim insanı imajlarının kaynakları 

olarak en çok bilim insanı biyografilerinden (n=162), ders kitaplarından (n=109), 

internetten (n=106) ve filmlerden (n=105) etkilendiğini, erkek öğrencilerin ise en çok 

internetten (n=140) ve filmlerden (n=138) ve bilim insanı biyografilerinden (n=128) 

etkilendiğini ifade ettikleri gözlenebilir. 
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Sınıf düzeylerine göre yapılan değerlendirmede ise 4. Sınıf (n=47), 6. Sınıf (n=61), 

7. Sınıf (n=43) ve 8.sınıf (n=84) öğrencilerinin bilim insanı imajlarının kaynağı olarak en 

fazla bilim insanı biyografilerinden etkilendiği, 5. Sınıf öğrencilerinin ise en çok 

filmlerden (n=63) etkilendiği ifade ettikleri gözlenebilir. 

 
 

III.IV. ARAŞTIRMANIN 3. ALT PROBLEMİNE YÖNELİK BULGULAR  

 
Araştırmanın 3. Alt problemi ‘”Öğrencilerin gelecekte bir bilim insanı olarak 

yapmak istedikleri araştırma konularına yönelik yanıtları cinsiyet ve sınıf düzeyleri 

açısından nasıl farklılık göstermekte midir?’’ şeklindedir. 

 

Tablo III–11 öğrencilerin gelecekte bir bilim insanı olarak yapmak istedikleri 

araştırma konularına yönelik yanıtlarının frekans ve yüzdesi verilmektedir.  

 

Tablo III-11’e göre kız öğrencilerin bir bilim insanı olarak en fazla “buluş yapmak” 

(n=36), erkek öğrenciler ise bir bilim insanı olarak en fazla tabloda belirtilen özellikler 

dışındaki “diğer” (n=51) seçeneğine yöneldikleri gözlenmektedir.  

 

Sınıf düzeylerine göre değerlendirmede ise 4. Sınıf (n=22), 6. Sınıf (n=23), 8. Sınıf 

(n=39) öğrencileri en fazla olarak tabloda belirtilen özellikler dışındaki “diğer” araştırma 

konularında çalışmak istediklerini, 5. Sınıf öğrencileri en çok “Teknoloji: motorlar, binalar, 

arabalar, yollar, ulaşım” konularında araştırma yapmak istediklerini, 7. Sınıf öğrencilerinin 

“buluş yapma” (n=13) ve “diğer” (n=13) konularda araştırma yapmak istediklerini ifade 

ettikleri gözlenebilir.   
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T
ablo III–11 Ö

ğrencilerin gelecekte bir bilim
 insanı olarak yapm

ak istedikleri araştırm
a konularının 

sınıf düzeyine ve cinsiyete göre dağılım
ını verm

ektedir.  
Sınıf 

8. sınıf 
f(%) 

7(1,1) 

7(1,1) 

7(1,1) 

7(1,1) 

2(0,3) 

2(0,3) 

11(1,8) 

2(0,3) 

5(0,8) 

8(1,3) 

5(0,8) 

10(1,6) 

1(0,2) 

11(1,8) 

0 

23(3,7) 

2(0,3) 

1(0,2) 

1(0,2) 

13(2,1) 

39(6,3) 

7. sınıf 
f(%) 

3(0,5) 

4(0,6) 

3(0,5) 

1(0,2) 

2(0,3) 

1(0,2) 

8(1,3) 

0 

3(0,5) 

4(0,6) 

2(0,3) 

2(0,3) 

3(0,5) 

5(0,8) 

0 

13(2,1) 

1(0,2) 

0 

1(0,2) 

8(1,3) 

13(2,1) 

6. sınıf 
f(%) 

8(1,3) 

2(0,3) 

2(0,3) 

4(0,6) 

2(0,3) 

3(0,5) 

13(2,1) 

1(0,2) 

6(1) 

5(0,8) 

6(1) 

10(1,6) 

0 

10(1,6) 

2(0,3) 

8(1,3) 

1(0,2) 

3(0,5) 

1(0,2) 

2(0,3) 

23(3,7) 

5. sınıf 
f(%) 

3(0,5) 

11(1,8) 

1(0,2) 

4(0,6) 

0 

8(1,3) 

27(4,3) 

1(0,2) 

16(2,6) 

4(0,6) 

6(1) 

4(0,6) 

1(0,2) 

10(1,6) 

1(0,2) 

19(3) 

0 

0 

0 

1(0,2) 

23(3,7) 

4. sınıf 
f(%) 

6(1) 

1(0,2) 

0 

9(1,4) 

0 

2(0,3) 

11(1,8) 

1(0,2) 

10(1,6) 

2(0,3) 

1(0,2) 

5(0,8) 

0 

4(0,6) 

0 

12(1,9) 

2(0,3) 

0 

0 

3(0,5) 

22(3,5) 

Toplam 
f(%) 

27(4,4%) 

25(4,0%) 

13(2,1%) 

25(4,0%) 

6(1,0%) 

16(2,6%) 

70(11,3%) 

5(0,8%) 

40(6,5%) 

23(3,7%) 

20(3,2%) 

31(5,0%) 

5(0,8%) 

40(6,5%) 

3(0,5%) 

75(12,1%) 

6(1,0%) 

4(0,6%) 

3(0,5%) 

27(4,4%) 

118(19,0%) 

Erkek 
f(%) 

11(1,8) 

7(1,1) 

5(0,5) 

13(2,1) 

4(0,6) 

10(1,6) 

46(7,4) 

4(0,6) 

22(3,5) 

8(1,3) 

11(1,8%) 

18(2,9%) 

1(0,2%) 

21(3,4%) 

0(0,0%) 

39(6,3%) 

2(0,3%) 

1(0,2%) 

2(0,3%) 

10(1,6%) 

51(8,2) 

Kız  
f(%) 

16(2,6) 

18(2,9) 

8(1,3) 

12(1,9) 

2(0,3) 

6(1,0) 

24(3,9) 

1(0,2) 

18(2,9) 

15(2,4) 

9(1,5) 

13(2,1) 

4(0,6) 

19(3,1) 

3(0,5) 

36(5,8) 

4(0,6) 

3(0,5) 

1(0,2) 

17(2,7) 

67(10,8) 

 

İnsan vücudu 

Biyoloji: hastalıklar, ilaç, tedavi 

Biyoloji: mikrobiyoloji, gen 
teknolojisi 
Biyoloji: hayvanlar, bitkiler, 

Biyoloji: diğer 

Teknoloji: bilgisayarlar, 

Teknoloji: motorlar, binalar, 

 
Teknoloji: silah 

Teknoloji: diğer ya da genel 

Çevre 

Dünya, hava, iklim 

Kimya: atomlar, reaksiyonlar 

Fizik: elektrik, ısı 

Uzay: yıldızlar, gezegenler, kara 

Psikoloji/ insan davranışı 

Buluş yapma 

Deney yapma, laboratuarda 

Doğaüstü, felsefi, gizemli, 

Sosyal ve ekonomik Bilimler 

Araştırma yapmak istemiyor 

Diğer 

 
A

raştırm
a Y

apm
ak İstenilen K

onu 
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III.V. ARAŞTIRMANIN 4. ALT PROBLEMİNE YÖNELİK BULGULAR  

 

Araştırmanın 4. alt problemi ‘’ Öğrencilerin gelecekte bir bilim insanı olarak 

neden bilimsel araştırma yapmak istediklerine yönelik yanıtları cinsiyet ve sınıf düzeyleri 

açısından nasıl farklılık göstermekte midir?’’ şeklindedir. 

 

Tablo III-12 öğrencilerin gelecekte bilimsel araştırma yapmak istemelerinin 

nedenlerini etkileyen faktörlerin sınıf düzeyine ve cinsiyete göre dağılımını 

göstermektedir.  

 
Tablo III-12 Öğrencilerin Gelecekte Bilimsel Araştırma Yapmak İstemelerinin 

Nedenlerine Yönelik Yanıtlarının Sınıf Düzeyine ve Cinsiyete Göre Dağılımı  

A
ra
şt

ır
m

a 
ya

p
m

ak
 i

st
en

il
en

 k
on

u
 

 

 Kız f 

(%) 

Erkek 

f(%) 

Toplam 

f(%) 

Sınıf 

4.sınıf 

f(%) 

5.sınıf 

f(%) 

6.sınıf 

f(%) 

7.sınıf 

f(%) 

8.sınıf 

f(%) 

Merak, ilgi, 

eğlenceli olması, 

istek, sevgi, 

heyecanlı olması 

86(27,7) 90(29) 176(28,3) 25(4) 44(7,1) 42(6,7) 25(4) 40(6,4) 

İstediğim 

meslekle/uğraşla 

ilgili 

1(0,3) 0 1(0,2) 0 0 1(0,2) 0 0 

İnsanlık/toplum 

için önemli 

20(6,5) 14(4,5) 34(5,5) 2(0,3) 4(0,6) 5(0,8) 7(1,1) 16(2,6) 

İnsanlara, 

hayvanlara 

yardım etmek 

için 

56(18,1) 60(19,4) 117(18,8) 19(3) 45(7,2) 16(2,6) 11(1,8) 26(4,2) 

Popüler, zengin, 

ünlü olmak için 

10(3,2) 6(1,9) 17(2,7) 3(0,5) 2(0,3) 1(0,2) 6(1) 5(0,8) 

Diğer  99(31,9) 102(32,9) 201(32,3) 39(6,3) 44(7,1) 39(6,3) 23(3,7) 56(9) 

 

Tablo III-12’ye göre, hem kız (n=99) hem erkek (n=102) öğrenciler bilimsel 

araştırma yapmak istemelerinin nedeni olarak en fazla “Merak, ilgi, eğlenceli olması, istek, 

sevgi, heyecanlı olması”, “İstediğim meslekle/uğraşla ilgili”, “İnsanlık/toplum için 
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önemli”, “İnsanlara, hayvanlara yardım etmek için”, “Popüler, zengin, ünlü olmak için” 

seçenekleri dışında kalan “diğer” seçeneğini yanıtlamışlardır.  

 

Sınıf düzeylerine göre  ise 4. Sınıf (n=39) ve 8. Sınıf (n=56) öğrencilerinin “diğer” 

seçeneğine, 5. Sınıf öğrencileri “İnsanlara, hayvanlara yardım etmek için” (n=45), 6. Sınıf 

(n=42) ve 7.sınıf (n=25) öğrencileri ise “Merak, ilgi, eğlenceli olması, istek, sevgi, 

heyecanlı olması” seçeneğine yönelmişlerdir.   

 
III.VI. ARAŞTIRMANIN 5. ALT PROBLEMİNE YÖNELİK BULGULAR  

 

Araştırmanın 5. alt problemi “Öğrencilerin çevrelerindeki bilim insanlarına 

yönelik algılarının cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre nasıl farklılık göstermekte midir?’’ 

şeklindedir. Tablo III-13 öğrencilerin çevrelerindeki bilim insanına yönelik algılarının 

cinsiyete ve sınıf düzeyine göre karşılaştırılmasını göstermektedir.  

 

Tablo III-13 Öğrencilerin Çevrelerindeki Bilim İnsanına Yönelik Algılarının Cinsiyete ve 

Sınıf Düzeyine Göre Karşılaştırılması  

 

B
il

im
 in

sa
nı

 o
la

ra
k 

gö
rü

le
n

 k
iş

il
er

 

 Kız  

f(%) 

Erkek 

f(%) 

Toplam 

f(%) 

Sınıf 

4.sınıf 

f(%) 

5.sınıf 

f(%) 

6.sınıf 

f(%) 

7.sınıf 

f(%) 

8.sınıf 

f(%) 

Hiç kimse 121(19,6) 106(17,2) 228(36,8) 27(4,4) 49(7,9) 27(4,4) 40(6,5) 85(13,7) 

Arkadaş 28(4,5) 40(6,5) 69(11,1) 14(2,3) 21(3,4) 10(1,6) 7(1,1) 17(2,7) 

Fen öğretmeni 31(5) 24(3,9) 55(8,9) 10(1,6) 18(2,9) 13(2,1) 3(0,5) 11(1,8) 

Yakınlar 46(7,5) 34(5,5) 80(12,9) 6(1) 18(2,9) 21(3,4) 7(1,1) 28(4,5) 

Herkes 1(0,2) 2(0,3) 3(0,5) 1(0,2) 0 1(0,2) 0 1(0,2) 

Anne baba 26(4,2) 17(2,8) 43(6,9) 3(0,5) 12(1,9) 13(2,1) 5(0,8) 10(1,6) 

Bilim insanları 17(2,8) 32(5,2) 49(7,9) 17(2,7) 8(1,3) 8(1,3) 9(1,5) 7(1,1) 

Kendim 8(1,3) 13(2,1) 21(3,4) 5(0,8) 2(0,3) 3(0,5) 6(1) 5(0,8) 

Tüm çocuklar 0 1(0,2) 1(0,2) 0 0 1(0,2) 0 0 

Diğer 10(1,6) 6(1) 16(2,6) 3(0,5) 1(0,2) 9(1,5) 1(0,2) 2(0,3) 

Yanıt yok 12(1,9) 33(5,4) 46(7,4) 3(0,5) 7(1,1) 8(1,3) 6(1) 22(3,6) 

Atatürk 2(0,3) 0 2(0,3) 0 2(0,3) 0 0 0 

Madenciler 1(0,2) 1(0,2) 2(0,3) 0 1(0,2) 0 0 1(0,2) 

Üniversite 

Öğrencileri 

1(0,2) 
0 1(0,2) 

1(0,2) 0 0 0 0 

Araştırmacı 2(3) 0 2(0,3) 2(0,3) 0 0 0 0 

Doktorlar 1(0,2) 0 1(0,2) 0 1(0,2) 0 0 0 
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Tabloya göre araştırmaya katılan hem kız (n=121) hem erkek (n=106) öğrenciler en 

fazla çevrelerinde “hiç kimseyi” bilim insanı olarak algılamadıklarını belirtmektedirler. 

Sınıf düzeylerine göre değerlendirmede ise benzer olarak tüm düzeylerdeki öğrencilerin 

çevrelerinde hiç kimseyi bilim insanı olarak görmediklerini ifade ettikleri gözlenmektedir.   

 

III.VII. ARAŞTIRMANIN 6. ALT PROBLEMİNE YÖNELİK BULGULAR  

 

Araştırmanın 6. alt problemi  “Öğrencilerin bilim insanlarına duydukları saygının 

nedenlerine yönelik yanıtlarının cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre nasıl farklılık 

göstermekte midir?’’ şeklindedir. Tablo III–14 öğrencilerin bilim insanlarına duydukları 

saygının nedenlerine yönelik yanıtlarının cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre 

karşılaştırılması verilmektedir.  

 

Tablo III-14 Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Duydukları Saygıyı Etkileyen Faktörlerin Sınıf 

Düzeyine ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

 

Ö
ğr

en
ci

le
ri

n 
et

ra
fl

ar
ın

da
k

i k
iş

il
er

i b
il

im
 in

sa
nl

ar
ı o

la
ra

k 
gö

rm
e 

n
ed

en
le

ri
 

 Kız  

f(%) 

Erkek 

f(%) 

Toplam 

f(%) 

Sınıf 

4.sınıf 

f(%) 

5.sınıf 

f(%) 

6.sınıf 

f(%) 

7.sınıf 

f(%) 

8.sınıf 

f(%) 

Bilimsel 

Çalışmaları 

29(4,7) 30(4,8) 59(9,5) 10(1,6) 20(3,2) 11(1,8) 7(1,1) 12(1,9) 

Zeka 20(3,2) 30(4,8) 50(8,1) 6(1) 15(2,4) 8(1,3) 6(1) 15(2,4) 

Düşünce 

Gücü 

3(0,5) 1(0,2) 4(0,6) 1(0,2) 0 1(0,2) 1(0,2) 1(0,2) 

Yaratıcılık  9(1,5) 4(0,6) 13(2,1) 3(0,5) 4(0,6) 2(0,3) 1(0,2) 3(0,5) 

İstek/ arzu 7(1,1) 7(1,1) 14(2,3) 4(0,6) 4(0,6) 3(0,5) 1(0,2) 2(0,3) 

Araştırmaya 

kendini 

adama/ 

çalışkanlık 

15(2,4) 8(1,3) 23(3,7) 2(0,3) 4(0,6) 6(1) 2(0,3) 9(1,4) 

Diğer  163(26,3) 158(25,5) 321(51,9) 42(6,7) 64(10,3) 63(10,1) 47(7,5) 107(17,2) 

Bilgili 18(2,9) 8(1,3) 26(4,2) 7(1,1) 13(2,1) 2(0,3) 1(0,2) 3(0,5) 

Cevap 

vermeyenler 

41(6,6) 58(9,4) 99(16) 18(2,9) 17(2,7) 15(2,4) 17(2,7) 34(5,5) 

Merak  2(0,3) 2(0,3) 4(0,6) 0 1(0,2) 1(0,2) 0 2(0,3) 

Sorumluluk 

sahibi 

1(0,2) 2(0,3) 3(0,5) 0 1(0,2) 1(0,2) 1(0,2) 0 

Kişilik 1(0,2) 0 1(0,2) 0 0 0 0 1(0,2) 
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Tablo III–14 incelendiğinde hem kız hem erkek öğrenciler en fazla olarak tabloda 

verilen nedenler dışındaki “diğer” nedenlerden dolayı saygı duyduklarını ifade 

etmektedirler.  Sınıf düzeylerine göre değerlendirildiğinde ise benzer şekilde tüm 

düzeylerdeki öğrencilerin çevrelerindeki bilim insanlarına tabloda belirtilen özellikler 

dışındaki “diğer” nedenlerden dolayı saygı duydukları gözlenmektedir. 

 

III.VIII. ARAŞTIRMANIN 7. ALT PROBLEMİNE YÖNELİK BULGULAR  

 

Araştırmanın 7. alt problemi “Öğrencilerin favori bilim insanlarına yönelik 

yanıtlarının cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre nasıl farklılık göstermekte midir?’’ 

şeklindedir. Tablo III–15 öğrencilerin favori bilim insanlarına yönelik yanıtlarının cinsiyet 

ve sınıf düzeyine göre frekans ve yüzdesini göstermektedir.  

 

Tablo III–15 öğrencilerin favori bilim insanlarına yönelik yanıtlarının cinsiyet ve 

sınıf düzeyine göre frekans ve yüzdesi 

 

B
il

im
 in

sa
n

la
rı

  

 Kız  

f(%) 

Erkek 

f(%) 

Toplam 

f(%) 

Sınıf 

4.sınıf 

f(%) 

5.sınıf 

f(%) 

6.sınıf 

f(%) 

7.sınıf 

f(%) 

8.sınıf 

f(%) 

Edison 98(15,8) 94(15,2) 192(30,8) 33(5,3) 50(8) 42(6,7) 17(2,7) 50(8) 

Einstein 114(18,4) 122(19,7) 236(37,9) 23(3,7) 57(9,1) 41(6,6) 39(6,3) 76(12,2) 

Newton 9(1,5) 8(1,3) 17(2,7) 1(0,2) 4(0,6) 2(0,3) 4(0,6) 6(1) 

Marie curie 27(4,4) 6(1) 35(5,6) 3(0,5) 4(0,6) 9(1,4) 12(1,9) 7(1,1) 

Darwin 1(0,2) 1(0,2) 2(0,3) 1(0,2) 0 1(0,2) 0 0 

Grahambell  13(2,1) 6(1) 19(3) 1(0,2) 6(1) 1(0,2) 3(0,5) 8(1,3) 

Archimed  1(0,2) 3(0,5) 4(0,6) 0 0 3(0,5) 0 1(0,2) 

Robert 

Boyle  

2(0,3) 9(1,5) 11(1,8) 6(1) 2(0,3) 0 0 3(0,5) 

Pasteur 3(0,5) 0 3(0,5) 0 2(0,3) 1(0,2) 0 0 

Leonardo 

da vinci 

2(0,3) 1(0,2) 3(0,5) 1(0,2) 1(0,2) 0 0 1(0,2) 

Hepsi 5(0,8) 8(1,3) 13(2,1) 1(0,2) 1(0,2) 4(0,6) 2(0,3) 5(0,8) 

Diğer  19(3,1) 27(4,4) 46(7,4) 19(3) 11(1,8) 2(0,3) 2(0,3) 12(1,9) 

Yanıt yok 12(1,9) 23(3,7) 36(5,8) 4(0,6) 3(0,5) 7(1,1) 5(0,8) 17(2,7) 

Tablo III-15’e göre öğrenciler en favori bilim insanı olarak “Einstein” seçilmiştir. 

Daha sonra sırasıyla Edison > diğer > Marie Curie > Grahambell > Newton > Hepsi > 

Robert Boyle > Archimedes > Pasteur = Leonardo Da Vinci > Darwin = İbni Sina > Oktay 
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Sinanoğlu= Atatürk = Napolyon = John Logie Baird olarak seçmişlerdir. Seçilen favori 

bilim insanları arasında en çok dikkati çeken özellikler kızlar tarafından favori bilim insanı 

olarak seçilen Madam Curie’dir. En çok favori seçilen bilim insanlarının fizikçi olmaları 

da öğrencilerin çizimlerinde en çok kimya materyalleri kullanmalarına ters düşen bir 

durumdur. Bu soruya yanıt vermeyen erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha fazla 

olduğu da bir başka dikkat çekici konudur. Sınıf bazında bir karşılaştırma yaptığımızda 

Edison ve Einstein’ın her sınıf düzeyinde en çok seçilen bilim insanları olduğu da 

gözlenmektedir. 

 

III.IX. ARAŞTIRMANIN 8. ALT PROBLEMİNE YÖNELİK BULGULAR  

 

Araştırmanın 8. alt problemi ‘’ Öğrencilerin favori bilim insanlarını neden saygı 

duyduklarına yönelik yanıtlarının cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre nasıl farklılık 

göstermekte midir?’’ şeklindedir. Tablo III–16 öğrencilerin favori bilim insanlarını neden 

sevdiklerine yönelik yanıtlarının cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre frekans ve yüzdesi 

verilmektedir.   

 

Tablo III–16 Öğrencilerin Favori Bilim İnsanlarını Beğenme Nedenlerine Yönelik Yanıtlarının Frekans ve 
Yüzdesi 

Ö
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i b
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 Kız  

f(%) 

Erkek 

f(%) 

Toplam 

f(%) 

Sınıf 

4.sınıf 

f(%) 

5.sınıf 

f(%) 

6.sınıf 

f(%) 

7.sınıf 

f(%) 

8.sınıf 

f(%) 

Bilimsel 

çalışmalar 

175(28,2) 139(22,4) 316(50,7) 30(4,8) 93(14,9) 64(10,3) 38(6,1) 91(14,6) 

Zeka  27(4,4) 40(6,5) 67(10,8) 11(1,8) 19(3) 8(1,3) 10(1,6) 19(3) 

Yaratıcılık  4(0,6) 0 4(0,6) 2(0,3) 1(0,2) 1(0,2) 0 0 

İstek/ arzu  1(0,2) 3(0,5) 4(0,6) 1(0,2) 1(0,2) 1(0,2) 0 1(0,2) 

Düşünce gücü 1(0,2) 0 1(0,2) 0 0 0 0 1(0,2) 

Araştırmaya 

kendini adama/ 

çalışkanlık 

0 2(0,3) 2(0,3) 0 0 0 0 2(0,3) 

Kişilik 6(1) 7(1,1) 13(2,1) 2(0,3) 2(0,3) 1(0,2) 2(0,3) 6(1) 

Sorumluluk 

sahibi 

1(0,2) 0 1(0,2) 0 0 0 0 1(0,2) 

Kadın 10(1,6) 1(0,2) 11(1,8) 0 1(0,2) 2(0,3) 4(0,6) 4(0,6) 

Diğer 60(9,7) 87(14) 147(23,6) 37(5,9) 23(3,7) 22(3,5) 22(3,5) 43(6,9) 

Yanıt yok 5(0,8) 0 5(0,8) 3(0,5) 0 1(0,2) 0 1(0,2) 
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Tablo III-16’ya göre kız ve erkek öğrenciler en çok bilimsel çalışmalarından ötürü 

bilim insanlarını favori olarak seçmişlerdir.  Sınıf düzeyine göre yapılan değerlendirmede 

ise 5.sınıf (n=37), 6.sınıf (n=93), 7.sınıf (n=38) ve 8. Sınıf (n=91) öğrencileri “bilimsel 

çalışmalardan” dolayı favori bilim insanlarına saygı duyduklarını ifade ederken  4. Sınıf 

öğrencileri “diğer” (n=37) nedenlerden dolayı saygı duyduklarını ifade etmişlerdir. 

  

III.X. ARAŞTIRMANIN 9. ALT PROBLEMİNE YÖNELİK BULGULAR  

 

Araştırmanın 9. alt problemi “Öğrencilerin bilim insanlarına yönelik zihinsel 

imajlarının cinsiyete ve sınıf düzeylerine, anne mesleklerine, baba mesleklerine, anne 

eğitim durumlarına, baba eğitim durumlarına, sosyoekonomik düzeylerine göre nasıl 

değişmektedir?’’ şeklindedir.  

 

III.X.I. Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Cinsiyete ve 

Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması: 

Tablo III–17’de öğrencilerin sınıf düzeylerine ve cinsiyetlerine göre bilim insanına 

yönelik zihinsel imajlarını gösteren analiz sonuçları verilmektedir. 

 

Tablo III-17 Öğrencilerin Bilim İnsanına Yönelik Zihinsel İmajlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı  

Bilim insanında bulunması 

gereken özellikler 

Cinsiyet  

4. sınıf 

 

5. sınıf 

 

6. sınıf 

 

7. sınıf 

 

8. sınıf 

 

Topl

am 

Kız  

ort. 

Erkek  

ort. 

Dikkatsiz-Dikkatli 4,35 4,35 4,40 4,27 4,26 4,38 4,45 4,36 

Aptal-Zeki  4,53 4,53 4,71 4,69 4,47 4,44 4,40 4,53 

Tembel-Çalışkan 4,44 4,42 4,66 4,50 4,44 4,16 4,36 4,43 

Yaratıcı değil-Yaratıcı 4,57 4,37 4,51 4,39 4,46 4,46 4,53 4,47 

Bencil-Başkalarını düşünen 
3,97 3,99 4,26 4,22 3,97 3,91 3,66 3,98 

Dar görüşlü-Açık görüşlü 
4,28 4,21 4,48 4,25 4,19 4,22 4,17 4,25 

Sıkıcı-Heyecan verici 3,87 3,94 3,99 3,98 3,88 4,03 3,76 3,90 

Barışı sevmeyen-Barışsever 
4,17 4,17 4,51 4,33 4,23 3,94 3,95 4,17 

İnsancıl değil-İnsancıl 4,28 4,15 4,36 4,33 4,17 4,18 4,11 4,22 

Sorumsuz-Sorumluluk sahibi 
4,52 4,45 4,57 4,54 4,50 4,41 4,42 4,49 
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  Tablo III-17’de öğrencilerin tamamına yönelik bulgular incelendiğinde, 

öğrencilerin bilim insanına yönelik bilişsel özelliklerinin (zeki, açık görüşlü, yaratıcı, 

dikkatli olma, çalışkan olma) ve etik özelliklerinin  (başkalarını düşünen, barışsever, 

insancıl, sorumluluk sahibi, heyecan verici)  pozitif olduğu gözlenmektedir. Bu özellikler 

içerisinde araştırmaya katılan öğrenciler en çok bilim insanlarının “zeki” (x=4,53) olduğu 

konusunda görüş birliğine varmışlardır.  Öğrenciler bilim insanının tabloda verilen 

özellikleri açısından en az “heyecan verici” (x=3,90) birisi olarak algılamaktadırlar. 

Araştırmaya katılan kız öğrenciler bilim insanının verilen özellikleri açısından en fazla 

“yaratıcı” (x=4,57) oldukları konusunda görüş bildirirken, erkek öğrenciler “zeki” (x=4,53) 

olduğu konusunda görüş bildirmişlerdir.  

 

  Öğrencileri sınıf düzeyine göre karşılaştırdığımızda ise 4. ve 5. ve 8. Sınıf 

öğrencileri en fazla “zeki” olarak nitelendirirken, 6. Sınıflar “sorumluluk sahibi” olarak, 7. 

Sınıf ise “yaratıcı” olarak nitelendirmişlerdir.  

 

III.X.II. Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Anne 

Mesleklerine Göre Karşılaştırılması: 

  

Tablo III–18’de öğrencilerin anne mesleklerine göre bilim insanına yönelik zihinsel 

imajlarını gösteren analiz sonuçları verilmektedir.  

 

Tablo III–18 Öğrencilerin Bilim İnsanına Yönelik Zihinsel İmajlarının Anne Mesleklerine Göre Dağılımı 

Bilim insanında bulunması 

gereken özellikler 

Anne meslekleri 

Ev hanımı Öğretmen Mühendis Diğer Toplam 

Dikkatsiz-Dikkatli 4,38 4,34 4,63 4,31 4,36 

Aptal-Zeki  4,55 4,65 4,56 4,48 4,53 

Tembel-Çalışkan 4,44 4,49 4,56 4,39 4,43 

Yaratıcı değil-Yaratıcı 4,42 4,67 4,81 4,50 4,49 

Bencil-Başkalarını düşünen 4,10 3,97 4,38 3,81 3,97 

Dar görüşlü-Açık görüşlü 4,21 4,38 4,56 4,23 4,25 

Sıkıcı-Heyecan verici 3,97 3,88 4,00 3,84 3,90 

Barışı sevmeyen-Barışsever 4,22 4,00 4,56 4,12 4,16 

İnsancıl değil-İnsancıl 4,18 4,14 4,31 4,25 4,21 

Sorumsuz-Sorumluluk sahibi 4,48 4,62 4,38 4,46 4,48 
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Tablo III–18 incelendiğinde anne meslekleri ev hanımı olan öğrencilerin bilim 

insanını en fazla “zeki” (x=4,55) en az “heyecan verici” (x=3,97) insanlar olarak 

algıladıkları gözlenmektedir.  

 

Anne meslekleri öğretmen, mühendis ve diğer olan öğrencilerin bilim insanlarını en 

çok “yaratıcı” (x=4,67, x=4,81, x=4,50) en az “heyecan verici” (x=3,88, x=4,00, x=3,90) 

insanlar olarak düşündükleri gözlenmektedir.  

 

III.X.III. Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Baba 

Mesleklerine Göre Karşılaştırılması: 

 

  Tablo III–19’de öğrencilerin baba mesleklerine göre bilim insanına yönelik zihinsel 

imajlarını gösteren analiz sonuçları verilmektedir. 

 

Tablo III-19: Öğrencilerin Bilim İnsanına Yönelik Zihinsel İmajlarının Baba Mesleklerine Göre Dağılımı 

 

 

 

Bilim insanında 

bulunması gereken 

özellikler 

Baba meslekleri 

İşsiz Öğretmen Mühendis Diğer Toplam 

Dikkatsiz-Dikkatli 4,00 4,31 4,40 4,36 4,36 

Aptal-Zeki  4,33 4,35 4,65 4,53 4,53 

Tembel-Çalışkan 4,22 4,58 4,48 4,41 4,42 

Yaratıcı değil-Yaratıcı 4,00 4,50 4,54 4,47 4,47 

Bencil-Başkalarını 

düşünen 
3,80 3,92 4,14 3,96 

3,97 

Dar görüşlü-Açık 

görüşlü 
4,00 4,19 4,35 4,24 

4,25 

Sıkıcı-Heyecan verici 3,89 3,77 4,06 3,89 3,90 

Barışı sevmeyen-

Barışsever 
4,22 3,85 4,32 4,16 

4,17 

İnsancıl değil-İnsancıl 4,30 4,31 4,33 4,19 4,21 

Sorumsuz-Sorumluluk 

sahibi 
3,89 4,50 4,54 4,49 

4,49 
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Tablo III–19 incelendiğinde baba meslekleri işsiz olan öğrencilerin bilim 

insanlarını en çok “zeki” (x=4,33)  en az ise “başkalarını düşünen” (x=3,80) insanlar olarak 

algıladıkları gözlenmektedir.  

 

Baba meslekleri öğretmen olan öğrenciler ise bilim insanlarını en fazla “çalışkan” 

(x=4,58), en az “heyecan verici” (x= 3,77) insanlar olarak gördüklerini belirtmişlerdir.  

Baba meslekleri mühendis olan öğrenciler bilim insanlarını en çok “zeki” (x=4,65) insanlar 

olarak tanımlarken en az “heyecan verici” (x=4,06) insanlar olarak tanımlamışlardır. Baba 

meslekleri diğer gruplar içerisinde yer alan öğrencilerin yanıtları incelendiğinde de onların 

bilim insanlarını en çok “zeki” (x=4,53),  en az ise “heyecan verici” (x=3,90), insanlar 

olarak algıladıkları gözlenebilir.  

 

III.X.IV. Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Anne Eğitim 

Durumlarına Göre Karşılaştırılması: 

 

Tablo III–20 öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarının anne eğitim 

durumlarına göre dağılımlarını gösteren analiz sonuçlarını içermektedir.  

 

Tablo III- 20 Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Anne Eğitim Durumlarına Göre 

Dağılımı 

Bilim insanında 

bulunması gereken 

özellikler 

Anne eğitim durumu 

Okuryazar 

değil 

İlköğretim Ortaöğretim Üniversite Toplam 

Dikkatsiz-Dikkatli 3,86 4,29 4,41 4,38 4,36 

Aptal-Zeki  4,14 4,51 4,52 4,55 4,53 

Tembel-Çalışkan 3,86 4,42 4,49 4,43 4,44 

Yaratıcı değil-Yaratıcı 4,57 4,42 4,42 4,54 4,48 

Bencil-Başkalarını 

düşünen 
4,25 4,01 4,14 3,85 

3,97 

Dar görüşlü-Açık 

görüşlü 
4,25 4,17 4,11 4,35 

4,24 

Sıkıcı-Heyecan verici 3,86 4,05 3,89 3,85 3,91 

Barışı sevmeyen-

Barışsever 
4,86 4,21 4,12 4,17 

4,17 

İnsancıl değil-İnsancıl 4,50 4,10 4,21 4,29 4,23 

Sorumsuz-Sorumluluk 

sahibi 
4,57 4,36 4,49 4,55 

4,48 
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Tablo III-20’de yer alan bulgular incelendiğinde annelerinin eğitim durumları 

okuryazar olmayan öğrenciler, bilim insanlarını en fazla “barışsever” (x=4,86) en az ise 

“dikkatli” (x=3,86) ve “heyecan verici” (x=3,86) insanlar olarak tanımladıkları 

gözlenmektedir. Anne eğitim durumu ilköğretim ve ortaöğretim olan öğrenciler ise bilim 

insanlarını, en çok “zeki”(x=4,51, x=4,52) insanlar olarak nitelendirirken ilköğretim 

mezunu olanlar en az “başkalarını düşünen” (x=4,01), ortaöğretim mezunu olanlar ise en 

az “heyecan verici” insanlar olarak (x=3,89) olarak nitelendirmektedirler. Anneleri 

üniversite mezunu olan öğrenciler ise bilin insanlarını en çok “sorumluluk sahibi” ve 

“zeki” (x=4,55) olarak, en az ise “başkalarını düşünen” (x=3,85) ve “heyecan verici” 

(x=3,85) olarak nitelendirmektedir.  

 

III.X.V. Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Baba Eğitim 

Durumlarına Göre Karşılaştırılması: 

 

Tablo III–21 öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını baba eğitim 

durumlarına göre gösteren analiz sonuçlarını içermektedir.  

 

Tablo III- 21 öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını baba eğitim 

durumlarına göre dağılımı 

Bilim insanında bulunması 

gereken özellikler 

Baba eğitim durumu 

Okuryazar 

değil 

İlköğretim Ortaöğretim Üniversite Toplam 

Dikkatsiz-Dikkatli 4,20 4,32 4,25 4,43 4,36 

Aptal-Zeki  4,00 4,46 4,43 4,61 4,53 

Tembel-Çalışkan 4,40 4,37 4,46 4,44 4,44 

Yaratıcı değil-Yaratıcı 4,80 4,39 4,43 4,51 4,47 

Bencil-Başkalarını düşünen 4,20 3,84 4,01 3,97 3,97 

Dar görüşlü-Açık görüşlü 4,80 3,99 4,25 4,30 4,24 

Sıkıcı-Heyecan verici 4,60 3,90 3,91 3,89 3,90 

Barışı sevmeyen-Barışsever 4,80 4,17 4,22 4,13 4,16 

İnsancıl değil-İnsancıl 4,80 4,07 4,22 4,26 4,22 

Sorumsuz-Sorumluluk 

sahibi 
4,20 4,40 4,46 4,53 

4,49 
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Tablo III- 21’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının eğitim durumları 

okuryazar olmayan öğrenciler bilim insanını en fazla “yaratıcı”, “açık görüşlü”, 

“barışsever”, ve “insancıl”(x=4,80) olarak, en az ise “zeki”(x=4,00) olarak 

nitelendirmektedirler.  

 

Babaları ilköğretim ve üniversite mezunu olan öğrenciler bilim insanını en fazla 

“zeki” (x=4,46, x=4,61) olarak belirtirken ortaöğretim ve üniversite mezunları babaları 

olan öğrenciler bilim insanını en az “heyecan verici” (x=3,91, x=3,89) olarak 

belirtmektedirler. 

 
III.X.VI. Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının 

Sosyoekonomik Düzeylere Göre Karşılaştırılması: 

 

Tablo III-22 öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını sosyoekonomik 

düzeylerine göre gösteren analiz sonuçlarını içermektedir. 

 

Tablo III- 22 Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Sosyo- 

Ekonomik Düzeylerine Göre Dağılımları 

Bilim insanında 

bulunması gereken 

özellikler 

Sosyoekonomik Düzey 

Asgari ücretin 

altı 

(alt) 

Asgari ücret ile 

1200 YTL arası 

(orta) 

1200Ytl üzeri 

(üst) 

Toplam 

Dikkatsiz-Dikkatli 4,30 4,37 4,36 4,36 

Aptal-Zeki  4,52 4,48 4,55 4,53 

Tembel-Çalışkan 4,32 4,41 4,43 4,42 

Yaratıcı değil-Yaratıcı 4,33 4,46 4,49 4,47 

Bencil-Başkalarını 

düşünen 
4,24 3,92 3,96 3,97 

Dar görüşlü-Açık görüşlü 4,25 4,07 4,31 4,24 

Sıkıcı-Heyecan verici 4,07 3,94 3,87 3,90 

Barışı sevmeyen-

Barışsever 
4,33 4,10 4,17 4,16 

İnsancıl değil-İnsancıl 4,14 4,10 4,27 4,22 

Sorumsuz-Sorumluluk 

sahibi 
4,23 4,50 4,50 4,48 
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Tablo III- 22’ye göre sosyoekonomik düzeyleri alt grupta ve üst grupta olan 

öğrenciler bilim insanını en fazla “zeki” (x=4,52, x=4,55) olarak, orta grupta olan 

öğrenciler ise en fazla “sorumluluk sahibi” (x=4,50) olarak nitelendirmektedirler. 

Sosyoekonomik düzeyleri alt grupta ve üst grupta olan öğrenciler bilim insanını en az 

“heyecan verici” (x=4,07, x=3,87) olarak, orta grupta olan öğrenciler ise en az “başkalarını 

düşünen” (x=3,92) olarak belirtmektedirler.  

 

III.XI. ARAŞTIRMANIN 10. ALT PROBLEMİNE YÖNELİK BULGULAR 

 

Araştırmanın 10. Alt problemi; “İlköğretim öğrencilerin bilime yönelik tutumları, 

cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, anne mesleklerine, baba mesleklerine, anne eğitim 

düzeylerine, baba eğitim düzeylerine, fen ve teknoloji derslerine katılım düzeylerine, fen 

ve teknoloji dersini sevip sevmemelerine,  ailenin aylık gelir durumlarına göre farklılık 

göstermekte midir?”  şeklindedir. Bu alt probleme ilişkin bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

 

III.III.I. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Tutum Ölçeği Puanlarının 

Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre tutumları arasında bir fark olup olmadığını 

belirlemek için bağımsız gruplar için “t” testi yapılmıştır. Tablo III-23 öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre tutum ölçeği puanlarının karşılaştırılmasını göstermektedir. 

 

Tablo III-23 Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Tutumlarının Karşılaştırılması 

Cinsiyet n x(ortalama) ss(standart 

sapma) 

t p * 

Kız 310 47,74 9,64 -0,008 0,994 

Erkek  310 47,75 10,38 -0,008 

*(p< 0,5) 

 

Tablo III-23’de gözlendiği gibi öğrencilerin cinsiyetlerine göre fen ve teknoloji 

dersine tutumları arasında anlamlı bir fark yoktur.  
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III.III.II. Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Tutum Ölçeği Puanlarının 

Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre tutum ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) yapılmıştır. 

Tablo III-24 öğrencilerin sınıf düzeylerine göre tutum ölçeği puanlarının karşılaştırılmasını 

göstermektedir. 

 

Tablo III-24 Öğrencilerin Tutum Ölçeği Puanlarının Sınıf Düzeylerine Göre ANOVA 

Sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı 

fark* 

Gruplararası 3178,808 4 794,702 

9,281 ,000 

Bulunmuştur 

Gruplar içi 43325,952 506 85,624 

Toplam 46504,759 510  

*(p< 0,5) 

 
Tablo III-24’de gözlendiği gibi varyans analizi sonuçları, Öğrencilerin sınıf 

düzeylerine göre tutum puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. 

[F=9,281, p<0,5] başka bir ifadeyle öğrencilerin tutum ölçeği puanları sınıf düzeylerine 

bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Sınıf düzeyle arasındaki farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçları Tablo III-26 de 

verilmektedir. 

 
Tablo III-25 Scheffe Testi Sonuçları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Kayıp veriler istatistiksel işleme dahil edilmemiştir.    **(p< 0,5) 

 

Sınıf N* P** 
1 2 3 

8 150 43,94   
5 131  47,91  
7 63  48,73 48,73 
4 78  49,32 49,32 
6 89   50,69 

Anlamlılık 
düzeyi 

 1 0,898 0,725 
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Scheffe testi sonuçlarına göre 6. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin tutum ölçeği 

puanlarının aritmetik ortalamasının (x=50,69) diğer sınıf düzeyindeki öğrencilerin 

puanlarından daha yüksek olduğu, en düşük tutum ölçeği puanlarının ise 8. Sınıf (x=43,94) 

ve 5. Sınıf (x=47,91) düzeyindeki öğrencilere ait olduğu gözlenmektedir.  

 

III.III.III. Öğrencilerin Anne Mesleklerine Göre Fen ve Teknolojiye Yönelik 

Tutumlarının Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin anne mesleklerine göre tutum ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (one way anova) yapılmıştır. 

Tablo III-26 öğrencilerin anne mesleklerine göre tutum ölçeği puanlarının 

karşılaştırılmasını göstermektedir. 

 

Tablo III-26 Öğrencilerin Tutum Ölçeği Puanlarının Anne Mesleklerine Göre ANOVA 

Sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı 

fark* 

Gruplararası 487,646 3 162,549 

1,784 ,149 

Bulunmuştur. 

Gruplar içi 45660,995 501 91,140 

Toplam 46148,642 504  

*(p< 0,5) 

  
  Yapılan tek yönlü Varyans analizi sonucunda Tablo III–26 İncelendiğinde gruplar 

arasında anlamlı bir fark gözlenmektedir. Farkın hangi grup lehine kaynaklandığını 

belirlemek için Scheffe testi yapılmıştır.  

 

Tablo III-27 Scheffe Testi Sonuçları 
Anne mesleği N* P** 

1 2 
Ev hanımı 240 47,08  
Diğer 204 47,37  
Öğretmen 44 49,50 49,50 
Mühendis 17  51,47 

Anlamlılık 
düzeyi 

 ,702 ,816 

                  *Kayıp veriler istatistiksel işleme dahil edilmemiştir.     **(p< 0,5) 
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Scheffe testi sonuçlarına göre anne mesleği mühendis (x= 51,47) ve öğretmen 

(x=49,5) olan öğrencilerin tutum ölçeği puanlarının aritmetik ortalamasının anne mesleği 

ev hanımı ve diğer olan öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğu gözlenmektedir.  

 

III.III.IV. Öğrencilerin Baba Mesleklerine Göre Fen ve Teknolojiye Yönelik 

Tutumlarının Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin baba mesleklerine göre tutum ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (one way anova) yapılmıştır. 

Tablo III-28 öğrencilerin baba mesleklerine göre tutum ölçeği puanlarının 

karşılaştırılmasını göstermektedir. 

 

Tablo III-28 Öğrencilerin Tutum Ölçeği Puanlarının Baba Mesleklerine Göre ANOVA 

Sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı 

fark* 

Gruplararası 496,726 3 165,575 

1,839 0,139 

Bulunmuştur. 

Gruplar içi 44836,854 498 90,034 

Toplam 45333,580 501  

*(p< 0,5) 

 
  Yapılan tek yönlü Varyans analizi sonucunda Tablo III-28 İncelendiğinde gruplar 

arasında anlamlı bir fark gözlenmektedir. Farkın hangi grup lehine kaynaklandığını 

belirlemek için Scheffe testi yapılmıştır.  

 
Tablo III-29 Scheffe Testi Sonuçları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*kayıp veriler istatistiksel işleme dâhil edilmemiştir.     **(p< 0,5) 
 

Baba mesleği N* P** 
1 

Diğer 422 47,34 
İşsiz 7 48,57 

Mühendis 51 48,75 
Öğretmen 22 51,86 

Anlamlılık düzeyi 
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Scheffe testi sonuçlarına göre baba mesleği mühendis (x= 51,47) ve öğretmen 

(x=49,5) olan öğrencilerin tutum ölçeği puanlarının aritmetik ortalamasının baba mesleği 

işsiz ve diğer olan öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğu gözlenmektedir.  

 
III.III.V. Öğrencilerin Anne Eğitim Durumlarına Göre Fen ve Teknolojiye Yönelik 

Tutumlarının Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin anne eğitim durumlarına göre tutum ölçeği puanları arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (one way anova) 

yapılmıştır. Tablo III-30 öğrencilerin anne eğitim durumlarına göre tutum ölçeği 

puanlarının karşılaştırılmasını göstermektedir. 

 

Tablo III-30 Öğrencilerin Tutum Ölçeği Puanlarının Anne Eğitim Durumlarına Göre 

ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı 

fark* 

Gruplararası 412,948 3 137,649 

1,503 ,213 

Bulunmuştur. 

Gruplar içi 45163,937 493 91,610 

Toplam 45576,885 496  

*(p< 0,5) 

  Yapılan tek yönlü Varyans analizi sonucunda Tablo III-30 İncelendiğinde gruplar 

arasında anlamlı bir fark gözlenmektedir. Farkın hangi grup lehine kaynaklandığını 

belirlemek için scheffe testi yapılmıştır.  

 
Tablo III-31 Scheffe Testi Sonuçları 

Anne Eğitim 
Durumu 

N* P** 
1 2 

İlköğretim 125 46,34  
Ortaöğretim 134 47,38 47,38 
Üniversite  232 48,36 48,36 
Okuryazar değil 

6  51,17 

Anlamlılık 
Düzeyi 

 ,924 ,642 

            *kayıp veriler istatistiksel işleme dahil edilmemiştir.       **(p< 0,5) 
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  Scheffe testi sonuçlarına göre anneleri okuryazar olmayan (x= 51,17) ve üniversite 

mezunu olan (x=48,36) öğrencilerin tutum ölçeği puanlarının ortalaması ilköğretim ve 

ortaöğretim mezunu olanlara oranla daha yüksektir. 

 

III.III.VI. Öğrencilerin Baba Eğitim Durumlarına Göre Fen ve Teknolojiye Yönelik 

Tutumlarının Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin baba eğitim durumlarına göre tutum ölçeği puanları arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (one way anova) 

yapılmıştır. Tablo III-32 öğrencilerin baba eğitim durumlarına göre tutum ölçeği 

puanlarının karşılaştırılmasını göstermektedir. 

 

Tablo III-32 Öğrencilerin Tutum Ölçeği Puanlarının Baba Eğitim Durumlarına Göre 

ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

f p Anlamlı 

fark* 

Gruplararası 601,296 3 200,432 

2,201 ,087 

Bulunmuştur. 

Gruplar içi 44995,106 494 91,083 

Toplam 45596,402 497  

*(p< 0,5) 

  Yapılan tek yönlü Varyans analizi sonucunda Tablo III-32 İncelendiğinde gruplar 

arasında anlamlı bir fark gözlenmektedir. Farkın hangi grup lehine kaynaklandığını 

belirlemek için scheffe testi yapılmıştır.  

 
Tablo III-33 Scheffe Testi Sonuçları 

  
Baba Eğitim 
Durumu 

N* P** 

1 2 
İlköğretim 74 45,34  
Ortaöğretim 144 47,06 47,06 
Üniversite  275 48,28 48,28 
Okuryazar değil 

5  51,00 

Anlamlılık düzeyi  ,838 ,677 
            *kayıp veriler istatistiksel işleme dahil edilmemiştir.     **(p< 0,5) 
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Scheffe testi sonuçlarına göre babaları okuryazar olmayan (x= 51,00) ve üniversite 

mezunu olan (x=48,28) öğrencilerin tutum ölçeği puanlarının baba eğitim durumları 

ilköğretim ve ortaöğretim olanların puanlarına göre daha yüksektir. 

 
 

III.III.VII. Öğrencilerin Derse Katılımlarına Göre Fen ve Teknolojiye Yönelik 

Tutumlarının Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin derse katılımlarına göre tutum ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (one way anova) yapılmıştır. 

Tablo III-34 öğrencilerin derse katılımlarına göre tutum ölçeği puanlarının 

karşılaştırılmasını göstermektedir. 

 

Tablo III-34 Öğrencilerin Tutum Ölçeği Puanlarının Derse Katılımlarına Göre ANOVA 

Sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

f p Anlamlı 

fark* 

Gruplararası 3713,961 3 1237,987 

14,746 ,000 

Bulunmuştur. 

Gruplar içi 41809,236 498 83,954 

Toplam 45523,197 501  

*(p< 0,5) 

  Yapılan tek yönlü Varyans analizi sonucunda Tablo III-34 incelendiğinde gruplar 

arasında anlamlı bir fark gözlenmektedir. Farkın hangi grup lehine kaynaklandığını 

belirlemek için scheffe testi yapılmıştır.  

 
Tablo III-35 Scheffe Testi Sonuçları 

 
Derse katılım 
sıklığı 
  

 
N* 

P** 
1 2 

Hiçbir zaman 6 40,00  
Ara sıra 84 42,70  
Yeterli düzeyde 236  47,41 
Her zaman  176  50,36 
Anlamlılık düzeyi.  ,820 ,776 
     *kayıp veriler istatistiksel işleme dahil edilmemiştir.  **(p< 0,5) 
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Scheffe testi sonuçlarına göre fen derslerine her zaman katılan (x= 50,36) 

öğrencilerin tutum ölçeği puanlrının aritmetik ortalamasının daha yüksek olduğu, fen 

derslerine hiç katılmayan (x=40) öğrenciler ile ara sıra katılan (x=42,70) öğrencilerin 

aritmetik ortalamalarının düşük olduğu gözlenmektedir.  

 
III.III.VIII. Öğrencilerin Fen Derslerini Sevip Sevmemesine Göre Fen ve Teknolojiye 

Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin fen derslerini sevip sevmemesine göre tutum ölçeği puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (one way anova) 

yapılmıştır. Tablo III-36 öğrencilerin fen dersini sevip sevmemesine göre tutum ölçeği 

puanlarının karşılaştırılmasını göstermektedir. 

 

Tablo III-36 Öğrencilerin Tutum Ölçeği Puanlarının Fen Derslerini Sevip Sevmemesine 

Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

f p Anlamlı 

fark* 

Gruplararası 5559,488 2 2779,744 

34,316 ,000 

Bulunmuştur. 

Gruplar içi 40906,801 505 81,004 

Toplam 46466,289 507  

*(p< 0,5) 

 

  Yapılan tek yönlü Varyans analizi sonucunda Tablo III-36 İncelendiğinde gruplar 

arasında anlamlı bir fark gözlenmektedir. Farkın hangi grup lehine kaynaklandığını 

belirlemek için scheffe testi yapılmıştır.  

 
Tablo III-37 Scheffe Testi Sonuçları 

  
               *kayıp veriler istatistiksel işleme dahil edilmemiştir.  **(p< 0,5) 

Feni sevme 
 

N* 
P** 

1 2 3 
Hayır 20 37,65     
Biraz 91   42,33   
Evet 397     49,23 
Anlamlılık 
düzeyi. 

 1,000 1,000 1,000 
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Scheffe testi sonuçlarına göre fen derslerini seven (x= 49,23) öğrencilerin tutum 

ölçeği puanlarının aritmetik ortalamasının daha yüksek olduğu, fen derslerini sevmeyen 

(x=37,65) öğrencilerin aritmetik ortalamalarının düşük olduğu gözlenmektedir.  

 

III.III.IX. Öğrencilerin Ailelerinin Aylık Gelir Düzeylerine Göre Fen ve Teknolojiye 

Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: 

 

Öğrencilerin ailelerinin aylık gelir düzeylerine göre tutum ölçeği puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (one way anova) 

yapılmıştır. Tablo III-38 öğrencilerin aylık gelir düzeylerine göre tutum ölçeği puanlarının 

karşılaştırılmasını göstermektedir. 

 

Tablo III-38 Öğrencilerin Tutum Ölçeği Puanlarının Aylık Gelir Düzeylerine Göre 

ANOVA  Sonuçları 

Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı 

fark* 

Gruplararası 138,946 2 69,473 

,759 ,469 

Bulunmuştur. 

Gruplar içi 45686,522 499 91,556 

Toplam 45825,468 501   

*(p< 0,5) 

  Yapılan tek yönlü Varyans analizi sonucunda Tablo III-38 İncelendiğinde gruplar 

arasında anlamlı bir fark gözlenmektedir. Farkın hangi grup lehine kaynaklandığını 

belirlemek için scheffe testi yapılmıştır.  

 

Tablo III-39 Scheffe Testi Sonuçları 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                           
                     *kayıp veriler istatistiksel işleme dâhil edilmemiştir.   **(p< 0,5) 

Aylık gelir 
 

N* 
P** 

1 2 
Asgari ücretin 
altında 

39 45,74   

Asgari ücret ile 
1200 YTLarası 

133 47,46 47,46 

1200 YTL üzeri 330   47,74 
Anlamlılık 
düzeyi. 

  ,514 ,983 
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Scheffe testi sonuçlarına göre aylık gelir düzeyi asgari ücret ile 1200 YTL arasında 

olan (x= 47,46) öğrenciler ile aylık gelir düzeyi 1200 YTL’nin üzerinde olan (x=47,74) 

öğrencilerin tutum ölçeği puanlarının aritmetik ortalamasının daha yüksek olduğu, 

gözlenmektedir.  
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BÖLÜM IV 

 

YORUMLAR 

 

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin elde edilen bulgulara dayalı 

olarak yapılan yorum ve tartışmalar yer alacaktır.  

 

IV.I. ARAŞTIRMANIN 1. ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN YORUMLAR 

 

Araştırmanın 1. Alt problemine ilişkin bulgular öğrencilerin bilim insanına yönelik 

imajlarının literatürde daha önce yapılan çalışmalarla paralellik gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin bilim insanına yönelik imajları aşağıdaki alt 

başlıklar altında cinsiyet, sınıf düzeyleri, anne ve baba meslekleri, anne ve baba eğitim 

düzeyleri, ailenin aylık geliri, fen derslerine katılım düzeyi ve fen dersini sevip sevmemesi 

gibi demografik özelliklerine bağlı olarak irdelenmiştir.  

 

IV.I.I. Bilim İnsanının Fiziksel Özelliklerine Yönelik İmajlar 

 

Bilim insanının fiziksel özelliklerine yönelik imajlar kız ve erkek öğrenciler 

açısından benzerlik ve farklılıklar göstermektedir. Kız ve erkek öğrenciler bilim insanının 

fiziksel imajı olarak en fazla “dağınık saçlı”, “dik saçlı”, “gözlüklü” ve “önlüklü” olma 

özelliklerini yansıtmışlardır. Daha önce yapılan Mead and Metreux (1957), Chambers 

(1983), Scihibeci (1983), Fort ve Vanny (1989)  tarafından yapılan araştırma sonuçları ile 

bu sonuç paralellik göstermektedir. Bunun nedeni, öğrencilerin bilim insanına yönelik 

imajlarının kaynakları olarak belirtilen internet, ders kitabı ve filmlerde bilim insanlarının 

nasıl olduklarına yönelik verilen mesajlardan kaynaklanabilir. Öğrencilerin bilim 

insanlarına yönelik imajlarını geliştirmek ve pozitif yönde arttırmak için bu kaynaklarda 

yer alan bilim insanı figürlerinin yeniden düzenlenmesi ve güncel yaşam koşullarına uygun 

olarak anlatılması gerekmektedir. Özellikle Türkiye’de öğrencilerin birincil bilgi kaynağı 

ders kitaplarıdır. Ders kitaplarında ilgili disiplin alanında çalışan bilim insanlarının 

konulara dayalı olarak yer alması öğrencilerin bilime ve bilim insanına yönelik imajlarını 

geliştirmede yardımcı olacaktır.  
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Şekil IV-1 Dik saçlı, önlüklü ve laboratuar ortamında çalışan bir bilim insanı çizim örneği  

(8. sınıf, kız, 14 yaş) 

 

 
Şekil IV-2 Dik saçlı, gözlüklü ve laboratuar ortamında çalışan bir bilim insanı çizim örneği  

(8. sınıf, erkek, 13 yaş) 
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Şekil IV-3. Dik saçlı, laboratuar ortamında çalışan ve etrafında kitaplık ve tahta bulunan bir bilim insanı 

çizim örneği (8. sınıf, kız, 13 yaş) 

 

 

 

 

Şekil IV-4. Dik saçlı, düşünceli ve laboratuar ortamında çalışan bir bilim insanı çizim örneği  

(8. sınıf, kız, 14 yaş) 
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Şekil IV-5. Dik saçlı, gözlüklü ve laboratuar ortamında çalışan bir bilim insanı çizim örneği 

 (8. sınıf, kız, 14 yaş) 

 

 

 

 

 

Şekil IV-6. Önlüklü ve laboratuar ortamında çalışan bir kadın bilim insanı çizim örneği 

(6. sınıf, kız, 12 yaş) 
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Şekil IV-7. Laboratuar ortamında çalışan bir bilim kadını örneği (7. sınıf, kız, 13 yaş) 

 

IV.I.II. Bilim İnsanının Kullandığı Araştırma Sembollerine Yönelik İmajlar 

 

Bilim insanının kullandığı araştırma sembollerine yönelik imajları kız ve erkek 

öğrenciler açısından değerlendirildiğinde “cam şişe” ve “deney tüpleri” objelerinin çok 

kullanıldığı ayrıca özellikle kimya bölümü deney araç gereçlerinin çok kullanılarak deney 

düzeneklerinin hazırlandığı gözlenmiştir.  

 

Türkmen (2007) öğrencilerin genelde kimya malzemelerinin çizimi yapmalarının 

nedenini,  bu araçların çizimlerinin daha kolay olması olarak belirtmektedir.  

 
Şekil IV-8. Laboratuar ortamında cam şişe ve balonlarla çalışan bir bilim kadını örneği 

 (8. sınıf, erkek, 14 yaş) 
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Şekil IV-9 Laboratuar ortamında cam şişelerle çalışan bir bilim insanı örneği (6. sınıf, kız, 12 yaş) 

 

IV.I.III. Bilim İnsanının Kullandığı Bilgi Sembollerine ve Teknolojiye Yönelik 

İmajlar 

 

Öğrencilerin bilim insanı çizimlerinde yansıttıkları bilgi sembollerine yönelik 

imajlar incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin en fazla “kitapları” bilgi sembolü olarak 

kullandığı görülmektedir. Bu da ülkemizde öğrencilerin temel bilgi kaynaklarının kitaplar 

olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Öğrencilerin çizimlerinde kullandığı teknoloji 

olarak en fazla “cam kap içindeki çözeltileri” kullanması da, kullandıkları araştırma 

sembollerini destekleyecek niteliktedir.  

 

Şekil IV-10 Gözlüklü ve laboratuar ortamında çalışan, etrafında çeşitli araştırma sembolleri ve materyaller 

olan laboratuar ortamında çalışan bir bilim insanı çizim örneği (6. sınıf, erkek, 12 yaş) 
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Şekil IV-11 Bilgisayar ile çalışan bir kadın bilim insanı çizim örneği (8. sınıf, erkek, 14 yaş) 

 

 

 
Şekil IV-12. Gözlüklü, önlüklü, laboratuar ortamında çalışan ve bilgisayarla  

araştırma yapan bir bilim insanı örneği    

(8. sınıf, kız, 14 yaş) 
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IV.I.IV. Bilim İnsanlarına Yönelik Alternatif Sembollere Yönelik İmajlar 

 

Öğrencilerin çizimlerinde bilim insanının kullandığı alternatif semboller olarak en 

fazla “reaksiyon göstergeleri, duman çıkışları” kullanımı da kimya deneylerinin 

göstergeleri arasındadır.   

 

Şekil IV-13. Düşünce balonu olan bir bilim insanı örneği (8. sınıf, kız, 14 yaş) 

 

 
Şekil IV-14 Düşünen bir bilim insanı örneği (8. sınıf, kız, 13 yaş) 
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Şekil IV-15 Çiziminde bir bilimsel kuruluşun adını yansıtan örnek (8. sınıf, erkek, 13 yaş) 

 

IV.I.V. Bilim İnsanının Çalışma Alanına ve Bilimsel Çalışmaların Doğasına Yönelik 

İmajlar 

 

Öğrencilerin bilim insanının çalışma alanına yönelik çizimlerine yönelik imajlarına 

göre kız ve erkek öğrenciler bilim insanının çalışma ortamı olarak büyük çoğunlukla 

“laboratuar” olarak belirtmektedirler.  

 

Öğrencilerin bilim insanının yaptığı bilimsel çalışmalar olarak en fazla “deney 

yapma” olarak belirtmektedirler. Bu sonuç Mead and Metreaux (1957), Chambers (1983), 

Song ve Kim (1999) vb. gibi daha önce tarafından yapılan araştırma sonuçları ile bu sonuç 

paralellik göstermektedir. Bunun nedeni çeşitli televizyon programlarından, ders 

kitaplarından vb. durumlardan kaynaklı olarak bilim insanını hep laboratuar ortamında bir 

şeyler keşfediyorken izlemesinden ya da görmesinden kaynaklı bir durum olabilir. Kız 

öğrencilerin bilim insanı imajlarının kaynakları olarak en çok bilim insanı 

biyografilerinden, ders kitaplarından, internetten ve filmlerden etkilendiğini, erkek 

öğrencilerin ise en çok internetten ve filmlerden ve bilim insanı biyografilerinden 

etkilendiğini göstermektedir. Daha önceden de getirdiğimiz gibi, öğrencilerde bilim 

insanlarına karşı kalıplaşmış zihinsel imajlar oluşturmamak için tv programları, gazeteler, 
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dergiler, internet gibi her türlü yazılı ve görsel materyallerdeki çizimlere dikkat edilmesi 

gerekmektedir.  

 

 

Şekil IV-16 Gözlüklü, laboratuar ortamında çalışan ve iskelet figürünü çiziminde kullanan bir bilim insanı  

örneği (8. sınıf, kız, 13 yaş) 

 

 

Şekil IV-17 Ormanda çalışan bir bilim insanı örneği (4. sınıf, kız, 10 yaş) 
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Şekil IV-18. Uzayda çalışan bilim insanı örneği (8. sınıf, kız, 14 yaş) 

 

 

Şekil IV-19 Hastanede çalışan bir bilim insanı örneği (4. sınıf, kız, 10 yaş) 
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Şekil IV-20 Denizde çalışan bir bilim insanı örneği (4. sınıf, erkek, 11 yaş) 

 

 

 

Şekil IV-21 Grup çalışması yapan bir örneği (6. sınıf, erkek, 12 yaş) 
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Şekil IV-22 Deney hayvanlarıyla laboratuarda  çalışan bir bilim insanı örneği (7. sınıf, kız, 12 yaş) 

 

 
 

 
Şekil IV-23 Proje tasarlayan bir bilim insanı örneği (8. sınıf, kız, 13 yaş) 
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Şekil IV-24 Proje tasarlayan bir bilim insanı örneği (8. sınıf, erkek, 13 yaş) 

 

 

 

 

Şekil IV-25 Ders anlatan bir bilim insanı örneği (8. sınıf, kız, 13 yaş) 
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IV.I.VI. Bilim İnsanının Cinsiyetlerine Yönelik İmajlar 

  

Kız öğrencilerin bilim insanını en fazla kadın olarak belirtirken erkek öğrenciler ise 

çizimlerinde en çok erkek bilim insanı figürünü kullandıkları görülmektedir. Bu sonuç 

Yontar Toğrol (tarih), Chambers (1983) ve Fort ve Varney (1989), Newton ve Newton 

(1992), Song ve Kim (1999) vb. yapılan çalışmalarla benzer sonuçlar içermektedir.  

 

 

Şekil IV-26 Cinsiyeti erkek olan bir bilim insanı örneği (8. sınıf, erkek, 14 yaş) 

 

 

Şekil IV-27 Hem kadın hem erkek bilim insanı figürünü bir arada kullanan çizim örneği  

(8. sınıf, kız, 14 yaş) 
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Şekil IV-28 Kadın bilim insanı figürünü yansıtan çizim örneği (6. sınıf, kız,11 yaş) 

 

IV.I.VII. Bilim İnsanının Yaşına Yönelik İmajlar 

 

Öğrencilerin çizimlerindeki bilim insanının yaşının sınıf düzeylerine ve 

cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde hem kız hem de erkek öğrenciler çizdikleri bilim 

insanının en çok “30 yaş ve üzeri” olduğunu belirtmektedirler. Bu sonuç Mead ve Metreux 

(1957) yılında yaptıkları çalışmalarında bilim insanını orta yaşlı ya da yaşlıca olarak 

betimledikler sonucu ile ve Song ile Kim (1999) çalışmalarındaki bilim insanını en fazla 

30 yaş ve civarı düzeyde gösterdikleri sonuç ile benzerlik göstermektedir. Öğrencilerin 

bilim insanların yönelik imaj oluşturmadaki etkilerine bakıldığında çeşitli televizyon 

programları, resimler vb. faktörler bilim insanlarını genelde orta yaşlı ya da yaşlıca 

betimlemektedirler. Bu durum da ülkemizdeki öğrencilerin kafalarındaki zihinsel 

imajlarını etkilemiş ve bilim insanlarını en çok 30 yaş ve üzeri şekilde betimlemiş 

olabilirler.  
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Şekil IV-29 Genç bilim insanı figürü (6. sınıf, kız, 12 yaş) 

 

 
Şekil IV-30  30 yaş ve üstü bilim insanı figürü (4. sınıf, erkek, 11 yaş) 
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Şekil IV-31: Yaşlı Bilim İnsanı Figürü (8. sınıf, erkek, 14 yaş) 

 

IV.II. ARAŞTIRMANIN 2. ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN YORUMLAR 

 

Öğrencilerin çizimlerinde yansıttıkları bilim insanı imajlarının kaynaklarına yönelik 

yanıtları cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde kız öğrenciler en fazla bilim insanlarının 

biyografilerinden, erkek öğrenciler ise en çok internetten etkilendiklerini belirtişlerdir. 

Sınıf bazında değerlendirildiğinde ise 5. Sınıf öğrencileri diğer sınıflardan farklı olarak en 

çok filmlerden etkilendiklerini belirtmişlerdir. Yeni eğitim müfredatı ile hazırlanan yeni 

ders kitaplarında bilim insanlarının hayat hikâyelerine yer verilerek özellikle kız 

öğrencilerin bilim insanı çizimlerinde bu etkilenmeden kaynaklandığını ortaya koymuştur. 

Günümüz teknoloji çağında öğrencileri en çok kullandıkları teknolojik alet olan bilgisayar 

ve internet ortamının da öğrenciler üzerinde etkiler yaptığı söylenebilir. O halde ders 

kitaplarındaki biyografilere daha çok yer vererek değişik bilim insanları öğrencilere 

tanıtılmalı ve kaynak olarak belirtilecek internet sitelerine öğrencilerin yönlendirilmesi 

sağlanarak internet ortamındaki etkilenmeler de artırılmalıdır.  

  

IV.III. ARAŞTIRMANIN 3. VE 4. ALT PROBLEMLERİNE İLŞKİN YORUMLAR 

 

Araştırmanın üçüncü ve dördüncü alt problemlerine ilişkin bulgular birlikte 

aşağıdaki başlıklar altında yorumlanmıştır.  
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IV.III.I. Öğrencilerin Gelecekte Çalışmak İstedikleri Bilimsel Araştırma Konuları 

 

Öğrenciler gelecekte çalışmak istedikleri bilimsel araştırma konuları olarak 

biyoloji, teknoloji, çevre, kimya, fizik, uzay, psikoloji, sosyal ve ekonomik bilimler, buluş 

yapma veya deney yapma konuları dışında kalan diğer alanlarda araştırma yapmak 

istediklerini belirtmişlerdir.  

 

Sınıf bazında ise 5. Sınıf öğrencileri en çok teknoloji: motorlar, binalar, arabalar, 

yollar, ulaşım konularında, 7. Sınıf öğrencileri en çok buluş yapmak istediklerini, 4.,6. ve 

8.sınıf öğrencileri ise en çok diğer seçeneğini işaretlemişlerdir. 

 

IV.III.II. Öğrencilerin Gelecekte Bilimsel Araştırma Yapmak İstemelerinin 

Gerekçeleri 

 

Öğrenciler gelecekte bilimsel araştırma yapmak istemelerinin nedenlerini etkileyen 

faktörler olarak hem kız hem erkek öğrenciler en fazla “Merak, ilgi, eğlenceli olması, istek, 

sevgi, heyecanlı olması”, “İstediğim meslekle/uğraşla ilgili”, “İnsanlık/toplum için 

önemli”, “İnsanlara, hayvanlara yardım etmek için”, “Popüler, zengin, ünlü olmak için” 

seçenekleri dışında kalan “diğer” olarak belirtmekteyken öğrencilerden büyük bir kısmı da 

“Merak, ilgi, eğlenceli olması, istek, sevgi, heyecanlı olması” için seçtiklerini 

söylemişlerdir.  

 

IV.IV. ARAŞTIRMANIN 5. ve 6. ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN YORUMLAR 

 

Araştırmanın 5. ve 6 . alt problemine ilişkin bulgular birlikte yorumlanmıştır.  

 

Araştırmada hem kız hem erkek öğrenciler en fazla çevrelerinde “hiç kimseyi” 

bilim insanı olarak algılamadıklarını belirtmektedirler. Bir bilim insanı olduklarında 

öğrencilerin ne yapmak istedikleri sorusuna kız öğrenciler en fazla “buluş yapmak” 

istediklerini, erkek öğrenciler ise en fazla “diğer” kısımlarda araştırma yapmak 

istediklerini belirtmektedirler. Bu durum göstermektedir ki öğrenciler bilim insanını 

deneyler, keşif ve icatlar yapan, olmayanı üreten biri olarak değerlendirmektedirler. Bu 

nedenle de etrafındaki hiç kimseyi bilim insanı olarak görmemektedirler.  
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IV.V. ARAŞTIRMANIN 7. ve  8. ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN YORUMLAR 

 

Araştırmanın 7. ve 8. . alt problemine ilişkin bulgular birlikte yorumlanmıştır.  

 

Öğrencilerin seçtikleri favori bilim insanlarına bakıldığında en favori bilim insanı 

olarak “Einstein” seçilmiştir. Daha sonra sırasıyla Edison > diğer > Marie Curie > 

Grahambell > Newton > Hepsi > Robert Boyle > Archimedes > Pasteur = Leonardo Da 

Vinci > Darwin = İbni Sina > Oktay Sinanoğlu= Atatürk = Napolyon = John Logie Baird 

olarak seilmiştir. Buradaki en önemli durum erkekler tarafından çok az favori gösterilen 

ama kızlar tarafından favori bilim insanı olarak seçilen Madam Curie’dir. Kız öğrencilerin 

bir kısmı Marie Curie’yi favori olarak seçerken seçim nedeni olarak da “kadın olduğu için” 

ifadesini kullanmışlardır. Bu da göstermektedir ki; ders kitaplarında ya da her türlü 

yardımcı materyallerde özellikle kadın bilim insanlarından çok fazla söz edilmemektedir. 

Bu durum kadın bilim insanı olamayacağı şeklinde yanlış bir yanılgıya neden 

olabilmektedir. 

 

Şekil IV-32 Newton’u çizimlerine yansıtan örnek (6. sınıf, kız, 12 yaş) 
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Şekil IV-33. Newton’u çizimlerine yansıtan örnek (8. sınıf, erkek, 14 yaş) 

 
Şekil IV-34 Einstein’ı çizimlerine yansıtan örnek (8. sınıf, erkek, 14 yaş) 
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Şekil IV-35 Leonardo da Vinci’yi çizimlerine yansıtan örnek (7. sınıf, erkek, 12 yaş) 

 

IV.VI. ARAŞTIRMANIN  9. ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN YORUMLAR 

 

Araştırmanın 9. Alt probleminde öğrencilerin bilim ve bilim insanına yönelik 

zihinsel imajları aşağıdaki alt başlıklar altında irdelenmiştir.  

 

IV.VI.I. Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Cinsiyet ve Sınıf   

Düzeylerine  Göre Yorumlanması: 

 
Öğrencilerin (zeki, açık görüşlü, yaratıcı, dikkatli olma, çalışkan olma) ve etik 

özellikler (başkalarını düşünen, barışsever, insancıl, sorumluluk sahibi, heyecan verici)  

bakımından pozitif düşündükleri gözlenmektedir. Bu özellikler içerisinde araştırmaya 

katılan öğrenciler en çok bilim insanlarının “zeki” olduğu konusunda, en az ise “heyecan 

verici” olduğu konusunda görüş birlikteliği oluşturmuşlardır. Song ile Kim (1999) 

çalışmasında bilim insanına yönelik bilişsel özellikler bakımından öğrenci görüşlerini 

değerlendirerek genel anlamda öğrencilerin bilim insanına karşı pozitif tutum sergiledikleri 
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ortaya koyarak çalışmamızla benzer bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Song ile Kim (1999) 

çalışmasında öğrenciler bilim insanlarını en fazla yaratıcı ve zeki olarak belirtmişlerdir.  

 

IV.VI.II. Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Anne – Baba 

Mesleklerine Göre Yorumlanması 

 
Öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını anne mesleklerine göre 

gösteren değerlendirildiğinde, anne meslekleri ev hanımı olan öğrencilerin en çok bilim 

insanının “zeki” olduğunu, en az ise “heyecan verici” olduğunu, anne meslekleri öğretmen, 

mühendis ve diğer olan öğrencilerin en çok “yaratıcı” olduğunu, en az ise “heyecan verici” 

olduğunu belirtmektedirler. Öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını baba 

mesleklerine göre değerlendirildiğinde baba meslekleri işsiz olan öğrencilerin en çok bilim 

insanlarının “zeki” olduğunu, en az ise “başkalarını düşünen” olduğunu, baba meslekleri 

öğretmen öğrencilerin bilim insanını en fazla “çalışkan” en az ise “heyecan verici” 

olduğunu belirtmişlerdir. Baba meslekleri mühendis olan öğrencilerin en çok “zeki” 

olduğunu, en az ise “heyecan verici” olduğunu, baba meslekleri diğer gruplar içerisinde 

olan öğrencilerin de en çok “zeki”,  en az ise “heyecan verici”, olduğunu belirtmektedirler. 

Bilim ve teknoloji ile daha ilgili olan meslek gruplarına sahip olan anne ve babalar 

çocuklarını bilime ve teknolojiye karşı daha olumlu şekillerde yönlendirebilir. Bu nedenle 

de anne ve baba mesleği ne olursa olsun tüm çocuklar için çeşitli bu olanakları yaratılarak 

bilime ve bilime ve bilim insanına dair daha olumlu düşünceler geliştirmesi sağlanmalıdır.  

 
IV.VI.III. Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Anne – Baba 

Eğitim Durumlarına Göre Yorumlanması 

 
Öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını anne eğitim durumlarına 

göre değerlendirildiğinde annelerinin eğitim durumları okuryazar olmayan öğrenciler bilim 

insanlarının en fazla “barışsever” olarak nitelendirirken en az “dikkatli” ve “heyecan 

verici” olarak belirtmektedirler. Anne eğitim durumu ilköğretim ve ortaöğretim olan 

öğrenciler bilim insanını en çok “zeki” olarak nitelendirirken ilköğretim mezunu olanlar en 

az “başkalarını düşünen”, ortaöğretim mezunu olanlar ise en az “heyecan verici” olarak 

nitelendirmektedirler. Anneleri üniversite mezunu olan öğrenciler ise bilin insanlarını en 

çok “sorumluluk sahibi” ve “zeki” olarak, en az ise “başkalarını düşünen” ve “heyecan 

verici” olarak nitelendirmektedir. Öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını 
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baba eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde öğrencilerin babalarının eğitim 

durumları okur yazar olmayan öğrenciler bilim insanını en fazla “yaratıcı”, “açık görüşlü”, 

“barışsever”, ve “insancıl” olarak, en az ise “zeki” olarak nitelendirmektedirler. Babaları 

ilköğretim ve üniversite mezunu olan öğrenciler bilim insanını en fazla “zeki” olarak 

belirtirken ortaöğretim ve üniversite mezunları babaları olan öğrenciler bilim insanını en az 

“heyecan verici” olarak belirtmektedirler. Bu durumlar göstermektedir ki; anne ve baba 

eğitim durumu ne olursa olsun öğrencilerin bilim insanlarına yönelik zihinsel imajları 

benzerlik göstermektedir. Kısaca anne ve baba eğitim durumları öğrencilerin bilim 

insanına karşı zihinsel imajlarını çok fazla etkilememektedir. 

 
IV.VI.IV. Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Zihinsel İmajlarının Sosyo-

Ekonomik  Düzeylerine  Göre Yorumlanması 

 
Öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını sosyoekonomik düzeylerine 

göre değerlendirildiğinde sosyoekonomik düzeyleri alt grupta ve üst grupta olan öğrenciler 

bilim insanını en fazla “zeki”  olarak, orta grupta olan öğrenciler ise en fazla “sorumluluk 

sahibi” olarak nitelendirmektedirler. Sosyoekonomik düzeyleri alt grupta ve üst grupta 

olan öğrenciler bilim insanını en az “heyecan verici” olarak, orta grupta olan öğrenciler ise 

en az “başkalarını düşünen” olarak belirtmektedirler. Bu duruma göre sosyoekonomik 

düzeyler açısından değerlendirildiğinde sosyo-ekonomik düzeyleri alt ve üst grupta olan 

öğrenciler için bilim insanına yönelik olan zihinsel imajlar çok fazla değişiklik 

göstermemektedir. Ailenin sosyoekonomik düzeyinin öğrencilerin bilim insanının zihinsel 

imajlarına karşı algılarını çok fazla etkilememektedir denilebilir. 

 
IV.VII. ARAŞTIRMANIN  10. ALT PROBLEMİNE İLİŞKİN YORUMLAR 

 

Araştırmanın 10. Alt probleminde öğrencilerin bilim ve bilim insanına yönelik 

tutumları aşağıdaki alt başlıklar altında irdelenmiştir.  

IV.VII.I. Öğrencilerin Tutum Puanlarının Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması 

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre tutumları arasında anlamlı bir farklılığın  

çıkmaması literatürde daha önce yapılan çalışmaları desteklemektedir. Kozcu Çakır, Şenler 

ve Göçmen Taşkın’ın  (2007) çalışmasında fen bilgisi dersine yönelik tutumların cinsiyet 

faktörüne göre değerlendirmesi yapılmış ve anlamlı bir ilişki olmadığı gözlenmiştir. 
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Durmaz ve Özyıldırım’ın (tarih) çalışmasında da öğrencilerinin fen bilgisi dersi ve fen 

bilimlerine ilişkin tutumları cinsiyetin faktörüne göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda 

da öğrencilerin fen bilgisi dersi ve fen bilimlerine ilişkin tutumların cinsiyete göre anlamlı 

bir farklılık göstermediği saptanmıştır.   

IV.VII.II. Öğrencilerin Tutum Puanlarının Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması 

Sınıf düzeylerine göre tutumlar değerlendirildiğinde ise daha öce literatürde yapılan 

çalışmalarla benzer sonuçlara ulaştığı görülmektedir. Araştırma sonucuna göre 8. Sınıf 

öğrencilerinin tutumları çok düşük oranda çıkmıştır. Bunun neden olarak ülkemizde 

liselere giriş için yapılan çeşitli sınavların baskısından kaynaklanarak sınıf düzeyi arttıkça 

öğrencilerin olumsuz tutum içerisine girmeleri gösterilebilir. Bozdoğan ve Yalçın’ın 

(2005) çalışmasında da sınıf düzeylerinin artmasıyla fen bilgisi dersindeki fizik 

deneylerine olan tutumlarının azaldığı belirtilmiştir. Yeni eğitim sistemimiz bu duruma 

önlem olarak 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği liselere giriş sınavlarını kaldırarak 6.,7. ve 8. 

Sınıf olmak üzere her sene sonunda girecekleri bir sınav sistemi getirmiştir. Bu durum 

özellikler 8. Sınıf öğrencilerinin sına kaygısından kaynaklı olarak tutumlarının azalmasını 

önlem olabilir.  

IV.VII.III. Öğrencilerin Tutum Puanlarının Anne–Baba mesleklerine  Göre 

Karşılaştırılması 

Öğrencilerin anne mesleklerine göre tutumları değerlendirildiğinde anne mesleği 

mühendis ve öğretmen olan öğrencilerin tutumlarının anne mesleği ev hanımı ve diğer olan 

öğrencilerden daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin tutumları baba mesleklerine 

göre değerlendirildiğinde ise baba mesleği mühendis ve öğretmen olan öğrencilerin 

tutumlarının baba mesleği işsiz ve diğer olan öğrencilerin puanlarından daha yüksek 

olduğu gözlenmektedir. Bu sonuç bize, anne ve baba meslekleri fen bilimlerine daha yakın 

olan meslek gruplarında çalıştıklarında çocuklarına bilim ve bilim insanına dair daha 

olumlu bir bakış açısı kazandırdıklarını göstermektedir. Her öğrencinin anne ve baba 

mesleklerinden etkilendiğini, kendilerine onları örnek alabilecekleri düşünüldüğünde bu 

sonuç açıkça göstermektedir ki anne ve baba meslekleri, öğrencilerin tutumlarını 

şekillendiren bir faktördür. Anne ve baba meslekleri ailelerin sosyoekonomik düzeyleri ile 

de paralellik göstermektedir.  



 115

IV.VII.IV. Öğrencilerin Tutum Puanlarının Sosyo-Ekonomik Düzeylerine  Göre 

Karşılaştırılması 

Sosyoekonomik düzeyin öğrenci tutumları üzerindeki etkilerini 

değerlendirdiğimizde araştırmamızda aylık gelir düzeyi asgari ücret ile 1200 YTL arasında 

olan öğrenciler ile aylık gelir düzeyi 1200 YTL’nin üzerinde olan öğrencilerin tutumlarının 

daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu durum literatürdeki bazı araştırmalarla çelişmektedir.  

 

Kozcu Çakır, Şenler ve Göçmen Taşkın’ın  (2007) çalışmasında ailelerin 

sosyoekonomik düzeylerin tutumlarına etkisi olmadığını belirtmektedir. Araştırmamızda 

çıkan bu durum sosyoekonomik düzeyleri orta ve üst grupta öğrencilerin daha çok yaşantı 

zenginliği yaşayacakları durumundan kaynaklı olarak tutumlarının da olumlu etki 

göstereceği şeklinde açıklanabilir.  

IV.VII.V. Öğrencilerin Tutum Puanlarının Anne-Baba Eğitim Durumlarına Göre 

Karşılaştırılması 

Öğrencilerin tutumları anne ve baba eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde 

çıkan sonuç; anne ve babaları okuryazar olmayan ve üniversite mezunu olan öğrencilerin 

tutum ölçeği puanlarının ortalaması ilköğretim ve ortaöğretim mezunu olanlara oranla daha 

yüksektir.  

 

Durmaz ve Özyıldırım’ın (2005) çalışmasında da öğrencilerinin fen bilgisi dersi ve 

fen bilimlerine ilişkin tutumlarını anne ve baba eğitim durumlarına göre incelenmiş ve 

sonunda anne eğitim düzeyine göre tutumlarda anlamlı bir fark bulamazken, baba eğitim 

düzeyine göre anlamlı bir fark bulmuştur.  

 

Kozcu Çakır, Şenler ve Göçmen Taşkın’ın  (2007) çalışmasında öğrencilerin anne 

ve baba eğitim durumlarının tutuma anlamlı bir etkisi olmadığını gösterirken aynı zamanda 

da anne ve baba eğitim durumları arttıkça tutum puanlarının da yükseldiğini belirtmiştir. 

Daha önce söylediğimiz gibi anne ve baba, eğitim seviyesi arttıkça çocuğa daha çok 

yaşantı zenginliği yaşatabilir, ev ödevlerinde öğrenciye yardımcı olarak, fene, bilime karşı 

çocuğunu teşvik edebilir. Araştırmamızda anne babası okuryazar olmayan öğrencilerin de 
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tutumları yüksek çıkmıştır. Bu durum ise öğrencinin anne ve babası gibi olmayıp, okuyup 

iyi işlerde çalışma güdüsü içinde bulunduğu şeklinde açıklanabilir.  

IV.VII.VI. Öğrencilerin Tutum Puanlarının Fen Derslerine Katılım Düzeylerine  

Göre Karşılaştırılması 

Öğrencilerin tutumlarının fen dersine katılım düzeylerine göre 

değerlendirdiğimizde derse her zaman katılan öğrencilerin tutumlarının daha yüksek 

olduğu gösterilmiştir. Derse katılım etkin ve verimli bir şekilde ders işlemenin çok önemli 

bir noktasıdır. Etkin bir öğretim için öğrencinin aktif olarak derse katılımı sağlanmalıdır. 

Eğer öğrenci derse aktif katılım gösteriyorsa o dersten zevk alıyor ve öğreniyor demektir. 

Dolayısıyla da derse karşı olan tutumu olumlu yönde olmalıdır. Öğrenci derse katılım 

gösterdiği zaman daha iyi öğrenecek ve daha iyi öğrendiğini keşfettiği zaman da derse 

karşı olumlu tutum sergileyecek ve berberinde ders başarısı da artacaktır. Bu durumda 

yapılması gereken öğretmenlerin dersleri öğrencinin daha aktif olacakları şekilde 

planlamaları, öğrenci merkezli anlayışı benimseyen etkinliklerle dersi süslemelidir.  

IV.VII.VII. Öğrencilerin Tutum Puanlarının Fen Derslerini Sevip Sevmemelerine 

Göre Karşılaştırılması 

Öğrencilerin tutumlarının fen dersini sevip sevmemesine göre değerlendirdiğimizde 

ise fen dersini seven öğrencilerin tutumlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu da 

derse katılım ile paralel bir şekildedir. Dersi seven öğrenci derse daha çok katılım 

göstermektedir. Hançer, Şensoy ve Yıldırım (2003) çağdaş bir fen öğretiminin nasıl olması 

gerektiği konusunda yaptıkları çalışmalarında da aktif bir dersin önemi üzerinde 

durmuştur.  
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BÖLÜM V 

 

SONUÇLAR 

 

V.I. SONUÇLAR 

 

Araştırmanın sonuçları aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

 

1. Öğrencilerin bilim insanına yönelik imajları cinsiyet faktörüne göre bilim insanının 

fiziksel özellikleri bakımından karşılaştırıldığında kız öğrenciler ve erkek 

öğrenciler arasında benzerlikler ve farklılıklar gözlenmektedir. Kız ve erkek 

öğrenciler bilim insanının fiziksel imajı olarak en fazla “dağınık saçlı”, “dik saçlı”, 

“gözlüklü” ve “önlüklü” olma özelliklerini yansıtmışlardır. Sınıf düzeyine göre 

değerlendirdiğimizde 4. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf ve 8. Sınıf öğrencileri bilim 

insanının fiziksel özelliklerine yönelik imaj olarak en fazla “dağınık saçlı” olarak, 

5. Sınıf öğrencileri ise en fazla “dik saçlı” olarak betimlemektedirler. 

 

2. Bilim insanının kullandığı araştırma sembollerine yönelik imajları kız ve erkek 

öğrenciler açısından değerlendirildiğinde “cam şişe” ve “deney tüpleri” objelerinin 

çok kullanıldığı ayrıca özellikle kimya bölümü deney araç gereçlerinin çok 

kullanılarak deney düzeneklerinin hazırlandığı gözlenmiştir. Sınıf düzeyinde 

değerlendirdiğimizde ise benzer şekilde tüm sınıf düzeylerinde “cam şişe” ve 

“deney tüpleri” objelerinin çok kullanıldığı görülmektedir.  

 
3. Öğrencilerin bilim insanı çizimlerinde yansıttıkları bilgi sembollerine yönelik 

imajlar incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin en fazla “kitapları” bilgi sembolü 

olarak kullandığı görülmektedir. Sınıf düzeyine göre çizimler değerlendirildiğinde 

de tüm sınıf düzeylerinde yapılan çizimlerde öğrencilerin bilgi sembolü olarak en 

fazla  “kitapları” çizdikleri görülmektedir. 

 
4. Öğrencilerin bilim insanının çalışma alanına yönelik çizimlerine yönelik imajlarına 

göre kız ve erkek öğrenciler bilim insanının çalışma ortamı olarak büyük 

çoğunlukla “laboratuar” olarak belirtmektedirler.  Tüm sınıf düzeylerinde de 

çalışma alanı olarak en fazla “laboratuar” ortamı çizilmiştir. 
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5. Öğrencilerin bilim insanının yaptığı bilimsel çalışmaların doğasını, cinsiyetlerine 

ve sınıf düzeylerine göre değerlendirildiğinde kız ve erkek öğrenciler bilim 

insanının yaptığı bilimsel çalışmalar olarak en fazla “deney yapma” olarak 

belirtmektedirler. Bunun yanı sıra toplamda “icat yapma” ve “araştırma yapma” 

çalışmaları da en fazla yapılan etkinlikler arasında olduğu görülmektedir. 

 
6. Hem kız hem erkek öğrencilerin çizimlerinde kullandığı teknoloji olarak en fazla 

“cam kap içindeki çözeltileri” kullanımı görülmektedir. Sınıf düzeylerine göre 

değerlendirme yapıldığında da “cam kap içindeki çözeltilerin” çizildiği 

görülmektedir. 

 
7. Hem kız hem erkek öğrenciler bilim insanının kullandığı alternatif semboller olarak 

en fazla “reaksiyon göstergeleri, duman çıkışları” olarak belirtmektedirler. Sınıf 

düzeylerine göre değerlendirildiğinde benzer sonuç ortaya çıkmıştır. Bunun 

yanında toplamda bilim “düşünce balonu” ve “bilim insanlarının isimleri de en çok 

çizimlere yansıtılan özellikler olmuştur  

 
8. Kız öğrencilerin bilim insanını en fazla kadın olarak belirtirken erkek öğrenciler ise 

çizimlerinde en çok erkek bilim insanı figürünü kullandıkları görülmektedir. Sınıf 

bazında değerlendirildiğinde de tüm sınıflarda en fazla erkek figürünün kullanıldığı 

görülmektedir. 

 
9. Öğrencilerin çizimlerindeki bilim insanının yaşının sınıf düzeylerine ve 

cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde hem kız hem de erkek öğrenciler çizdikleri 

bilim insanının en çok “30 yaş ve üzeri” olduğunu belirtmektedirler. 

 
10. Kız öğrencilerin bilim insanı imajlarının kaynakları olarak en çok bilim insanı 

biyografilerinden, ders kitaplarından, internetten ve filmlerden etkilendiğini, erkek 

öğrencilerin ise en çok internetten ve filmlerden ve bilim insanı biyografilerinden 

etkilendiğini göstermektedir. Sınıf düzeylerine göre 5. Sınıf öğrencileri en çok 

filmlerden etkilendiğini, diğer kademeler ise en çok biyografilerden etkilendiğini 

belirtmektedir. 
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11. Bir bilim insanı olduklarında öğrencilerin ne yapmak istedikleri sorusuna kız 

öğrenciler en fazla “buluş yapmak” istediklerini, erkek öğrenciler ise en fazla 

“diğer” kısımlarda araştırma yapmak istediklerini belirtmektedirler. 5. Sınıf 

öğrencileri en fazla teknoloji: motorlar, binalar, arabalar, yollar ve ulaşım 

konularında araştırma yapmak isterken 7. Sınıf öğrencileri buluş yapmak 

istediklerini, diğer sınıflar ise diğer konularda araştırma yapmak istediklerini 

belirtmektedirler. 

 
12. Gelecekte bilimsel araştırma yapmak istemelerinin nedenlerini etkileyen faktörlere 

hem kız hem erkek öğrenciler en fazla “Merak, ilgi, eğlenceli olması, istek, sevgi, 

heyecanlı olması”, “İstediğim meslekle/uğraşla ilgili”, “İnsanlık/toplum için 

önemli”, “İnsanlara, hayvanlara yardım etmek için”, “Popüler, zengin, ünlü olmak 

için” seçenekleri dışında kalan “diğer” olarak belirtmektedirler. 6. ve 7. Sınıf 

öğrencileri en fazla “Merak, ilgi, eğlenceli olması, istek, sevgi, heyecanlı olması” 

gerekçesiyle, 5. Sınıf öğrencileri en fazla insanlığa yardım etmek istedikleri 

gerekçesiyle diğer kademelerde diğer seçeneklerden dolayı araştırma nedenlerini 

belirtmektedirler. 

 
13. Hem kız hem erkek öğrenciler hem de tüm sınıf kademelerinde en fazla 

çevrelerinde “hiç kimseyi” bilim insanı olarak algılamadıklarını belirtmektedirler. 

 
14. Öğrenciler çevrelerinde gördükleri bilim insanlarına duydukları saygıya yönelik en 

fazla “bilimsel çalışmalar”, “zekâ”, “düşünce gücü”, “yaratıcılık”, “istek/arzu”, 

“çalışkanlık”, “bilgili olmak”, “meraklı olması”, “sorumluluk sahibi olması” ve 

“kişilik” faktörleri dışındaki “diğer” nedenlerden dolayı saygı duyduklarını ifade 

etmektedirler.  Sınıf düzeylerine göre değerlendirildiğinde ise benzer şekilde tüm 

düzeylerdeki öğrencilerin çevrelerindeki bilim insanlarına “diğer” nedenlerden 

dolayı saygı duydukları belirtmişlerdir. 

 
15. Hem kız hem de erkek öğrenciler en favori bilim insanı olarak “Einstein” 

seçilmiştir. Daha sonra sırasıyla Edison > diğer > Marie Curie > Grahambell > 

Newton > Hepsi > Robert Boyle > Archimedes > Pasteur = Leonardo Da Vinci > 

Darwin = İbni Sina > Oktay Sinanoğlu= Atatürk = Napolyon = John Logie Baird 

olarak seçmişlerdir. Sınıf bazında değerlendirdiğimizde ise 4. ve 6. Sınıf öğrencileri 
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en fazla Edison’u, 5.,7.,8. Sınıf öğrencileri ise en fazla Einstein’ı favori bilim adamı 

seçmişlerdir.   

 
16. Kız ve erkek öğrenciler ile tüm sınıf kademelerindeki öğrenciler en çok “bilimsel 

çalışmalar”ından ötürü bilim insanlarını favori olarak seçtiklerini belirtmişlerdir. 

Sınıf bazında değerlendirdiğimizde 4. Sınıf öğrencileri diğer nedenlerden dolayı, 

diğer sınıflar ise bilimsel çalışmalarından dolayı bilim insanlarını favori seçtiklerini 

belirtmişlerdir. Sınıf bazında değerlendirdiğimizde 4. ve 5. Sınıf öğrencileri en 

fazla zeki, 7. ve 8. Sınıf öğrencileri en fazla yaratıcı ve 6. Sınıf öğrencileri ise en 

fazla sorumluluk sahibi olarak belirtmektedirler. 

 
17. Hem kız hem de erkek öğrencilerin bilim insanına yönelik bilişsel özellikler (zeki, 

açık görüşlü, yaratıcı, dikkatli olma, çalışkan olma) ve etik özellikler (başkalarını 

düşünen, barışsever, insancıl, sorumluluk sahibi, heyecan verici)  bakımından 

pozitif düşündükleri gözlenmektedir. Bu özellikler içerisinde araştırmaya katılan 

öğrenciler en çok bilim insanlarının “zeki” olduğu konusunda, en az ise “heyecan 

verici” olduğu konusunda görüş birlikteliği oluşturmuşlardır. Öğrencileri sınıf 

düzeyine göre karşılaştırdığımızda ise 4. ve 5. ve 8. Sınıf öğrencileri en fazla “zeki” 

olarak nitelendirirken, 6. Sınıflar “sorumluluk sahibi” olarak, 7. Sınıf ise “yaratıcı” 

olarak nitelendirmişlerdir. 

 
18.  Öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını anne mesleklerine göre 

gösteren değerlendirildiğinde, anne meslekleri ev hanımı olan öğrencilerin en çok 

bilim insanının “zeki” olduğunu, en az ise “heyecan verici” olduğunu, anne 

meslekleri öğretmen, mühendis ve diğer olan öğrencilerin en çok “yaratıcı” 

olduğunu, en az ise “heyecan verici” olduğunu belirtmektedirler.  

 
19. Öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını baba mesleklerine göre 

değerlendirildiğinde baba meslekleri işsiz olan öğrencilerin en çok bilim 

insanlarının “zeki” olduğunu, en az ise “başkalarını düşünen” olduğunu, baba 

meslekleri öğretmen öğrencilerin bilim insanını en fazla “çalışkan” en az ise 

“heyecan verici” olduğunu belirtmişlerdir. Baba meslekleri mühendis olan 

öğrencilerin en çok “zeki” olduğunu, en az ise “heyecan verici” olduğunu, baba 
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meslekleri diğer gruplar içerisinde olan öğrencilerin de en çok “zeki”,  en az ise 

“heyecan verici”, olduğunu belirtmektedirler. 

 
20. Öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını anne eğitim durumlarına 

göre değerlendirildiğinde annelerinin eğitim durumları okuryazar olmayan 

öğrenciler bilim insanlarının en fazla “barışsever” olarak nitelendirirken en az 

“dikkatli” ve “heyecan verici” olarak belirtmektedirler. Anne eğitim durumu 

ilköğretim ve ortaöğretim olan öğrenciler bilim insanını en çok “zeki” olarak 

nitelendirirken ilköğretim mezunu olanlar en az “başkalarını düşünen”, ortaöğretim 

mezunu olanlar ise en az “heyecan verici” olarak nitelendirmektedirler. Anneleri 

üniversite mezunu olan öğrenciler ise bilin insanlarını en çok “sorumluluk sahibi” 

ve “zeki” olarak, en az ise “başkalarını düşünen” ve “heyecan verici” olarak 

nitelendirmektedir.  

 
21. Öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını baba eğitim durumlarına 

göre değerlendirildiğinde öğrencilerin babalarının eğitim durumları okur yazar 

olmayan öğrenciler bilim insanını en fazla “yaratıcı”, “açık görüşlü”, “barışsever”, 

ve “insancıl” olarak, en az ise “zeki” olarak nitelendirmektedirler. Babaları 

ilköğretim ve üniversite mezunu olan öğrenciler bilim insanını en fazla “zeki” 

olarak belirtirken ortaöğretim ve üniversite mezunları babaları olan öğrenciler bilim 

insanını en az “heyecan verici” olarak belirtmektedirler. 

 
22. Öğrencilerin bilim insanına yönelik zihinsel imajlarını sosyoekonomik düzeylerine 

göre değerlendirildiğinde sosyoekonomik düzeyleri alt grupta ve üst grupta olan 

öğrenciler bilim insanını en fazla “zeki”  olarak, orta grupta olan öğrenciler ise en 

fazla “sorumluluk sahibi” olarak nitelendirmektedirler. Sosyoekonomik düzeyleri 

alt grupta ve üst grupta olan öğrenciler bilim insanını en az “heyecan verici” olarak, 

orta grupta olan öğrenciler ise en az “başkalarını düşünen” olarak belirtmektedirler.  

 
23. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre tutumları arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır.  

 
24. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre tutum puanları arasında anlamlı bir ark 

bulunmuş ve en yüksek tutumun 6. Sınıf en düşük tutumun ise 8. Sınıf 

öğrencilerinde olduğu bulunmuştur. 

 



 122

25. Öğrencilerin anne mesleklerine göre tutumları değerlendirildiğinde anne mesleği 

mühendis ve öğretmen olan öğrencilerin tutumlarının anne mesleği ev hanımı ve 

diğer olan öğrencilerden daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  

 
26. Öğrencilerin tutumları baba mesleklerine göre değerlendirildiğinde baba mesleği 

mühendis ve öğretmen olan öğrencilerin tutumlarının baba mesleği işsiz ve diğer 

olan öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğu gözlenmektedir.  

 
27. Sosyoekonomik düzeyin öğrenci tutumları üzerindeki etkilerini 

değerlendirdiğimizde aylık gelir düzeyi asgari ücret ile 1200 YTL arasında olan 

öğrenciler ile aylık gelir düzeyi 1200 YTL’nin üzerinde olan öğrencilerin 

tutumlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  

 
28. Öğrencilerin tutumları anne ve baba eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde 

çıkan sonuç; anne ve babaları okuryazar olmayan ve üniversite mezunu olan 

öğrencilerin tutum ölçeği puanlarının ortalaması ilköğretim ve ortaöğretim mezunu 

olanlara oranla daha yüksektir.  

 
29. Öğrencilerin tutumlarının fen dersine katılım düzeylerine göre 

değerlendirdiğimizde derse her zaman katılan öğrencilerin tutumlarının daha 

yüksek olduğu gösterilmiştir.  

 
30. Öğrencilerin tutumlarının fen dersini sevip sevmemesine göre değerlendirdiğimizde 

ise fen dersini seven öğrencilerin tutumlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir.  

 

V.II. ÖNERİLER 

 

Bu çalışmanın bulgularına dayalı olarak öğrenme öğretmen süreçlerine ve gelecekte 

yapılacak araştırmalara yönelik olarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. 

 

1. Ders kitapları, medya, internet kaynakları, yardımcı ders kaynakları gibi 

öğrencilerin bilim insanına yönelik imajını etkileyen kaynaklar konu alanlarına göre 

bilim insanlarına ve onların çalışmalarına yer vermeli ve kullandıkları figürleri 

öğrencilerin bilime ve bilim insanına yönelik olumlu imajlarını geliştirecek şekilde 

düzenlenmelidir.  
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2. Bu kaynaklarda yer alan bilim insanı imajlarında erkek figürler kadar kadın 

figürlerine de yer verilmelidir. 

 

3. Bilim ve bilimsel çalışmanın doğası, öğrenci düzeyine uygun olarak ders 

kitaplarında yer almalı ve sınıf içi uygulamalara yansıtılmalıdır.  

 

4. Bilim insanlarının hayat hikâyelerine daha çok yer verilmelidir. Özellikle kadın 

bilim insanlarının biyografileri anlatılarak, bilimin sadece erkekler tarafından 

yapılan bir uğraş olmadığı vurgulanıp Türkçe’deki “bilim adamı” kavramı 

yıkılmaya çalışılmalıdır. 

 
5. Bilim insanlarının sadece laboratuar ortamında değil diğer ortamlarda da çalışma 

yapabildikleri vurgulanmak amacıyla çeşitli sınıf dışı etkinliklerle geziler, gözlem, 

inceleme ve araştırmalar yapılmalıdır.  

 
6. Bilim merkezleri vb. bilimsel kuruluşlarla okulların işbirliği halinde olması 

sağlanmalı ve bu tür merkezlerin açılması için teşviklerde bulunulmalıdır. 

 
7. Öğrencilerin yaşları arttıkça tutum puanlarının düşmesi sınav kaygısı ve daha çok 

feni ezberleme yöntemi ve çeşitli test teknikleri geliştirerek öğrenme çabasından 

kaynaklanabilir. Bu kaygılar azaltılarak fene yönelik küçük yaşlarda getirdikleri 

olumlu tutumların devamı sağlanmalıdır. 

 
8. Çalışmanın kapsamı genişletilerek daha fazla örneklem ile ve farklı öğretim 

kademelerini de katarak araştırma genişletilebilir. 
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A. KİŞİSEL BİLGİLER 

 
 
 

1. Uygulama Tarihi …./…./200.. 
2. Öğrencinin Sınıfı  
3. Cinsiyeti 1. Kız                          2. Erkek 
4. Yaşı …… yaşındayım. 
5. Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 
dersi karne notunuz 

……. 

6.  Annenizin mesleği 1. Ev hanımı   2. Öğretmen   3. Mühendis    
4. Diğer(Lütfen belirtiniz)…………………………. 
 

7.  Babanızın mesleği  1. İşsiz            2. Öğretmen   3. Mühendis 
4. Diğer(Lütfen belirtiniz)…………………………. 
 

8. Annenizin eğitim durumu 1. Okur yazar değil  2. İlköğretim Mezunu 
3. Lise Mezunu        4.  Üniversite Mezunu  
 

9. Babanızın eğitim durumu 1. Okur yazar değil  2. İlköğretim Mezunu 
3. Lise Mezunu        4.  Üniversite Mezunu  
 

10. Ailenizin aylık geliri 1. Asgari ücretin altında (497.25 YTL) 
2. Asgari ücret (497.25 YTL) ile 1200 YTL arası 
3. 1200 YTL ve üzeri         
 

11. Fen ve Teknoloji dersini 
seviyor musunuz? 

1. Seviyorum    2. Biraz Seviyorum 3. Sevmiyorum   
  

12. Okul dışında fen ve teknoloji 
dersine çalışmak için haftada kaç 
saat ayırıyorsunuz? 

……… saat 

13. Okuldaki fen ve teknoloji 
derslerine katılım düzeyinizi 
genelde nasıl tanımlarsınız? 

1. Hiç katılmıyorum                 2. Az katılıyorum 
3. Yeterli düzeyde katılıyorum 4. Çok katılıyorum 
 

14.Evinizde fen ve teknoloji ile 
ilgili olarak yaklaşık kaç kitap var? 

…….. tane 

15.Okul dışında fen ve teknoloji 
eğitimine yönelik katıldığınız 
etkinlikler nelerdir? 

(1)  Müze, bilim merkezleri, fuarları gibi yerlere yapılan gezilere katılmak, 
(2)  Bilim ve teknolojiyle ilgili belgesel ve televizyon programlarını izlemek( 
Lütfen isimlerini yazınız) 
……………………………………………………………. 
(3)  “Bilim ve Çocuk”, “Bilim ve Teknik”, “Focus”, “Atlas”, “National 
Geography” dergileri gibi çocuklar ve gençler için hazırlanmış bilimsel dergileri 
okumak( Lütfen isimlerini yazınız) 
……………………………………………………………. 
(4)  Bilim ve teknoloji ile ilgili gelişmeleri Internet yoluyla izlemek( Lütfen 
ziyaret ettiğiniz web sayfalarından birini ya da birkaçını örnek veriniz) 
…………………………………………………………… 
(5)  Bilimsel olayları ve bilim insanlarının yaşamlarını anlatan hikayeler 
okumak 
(6)  Diğer( Lütfen belirtiniz) 
…………………………………………………………...... 
 

16.Gelecekte bilim ve teknoloji ile 
ilgili bir meslek seçmek ister 
misiniz? Eğer cevabınız evet ise 
lütfen seçtiğiniz mesleğin adını 
yazınız. 

a) 1.  Evet      2.  Hayır      3.  Henüz karar vermedim. 
 
b) Seçtiğim Meslek: 
……………………………………………………………… 

17.Gelecekte neden bilim ve 
teknoloji ile ilgili bir meslek 
seçmek istediğinizi ya da 
istemediğinizi lütfen açıklayınız. 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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B. BİLİM İNSANINA YÖNELİK İMAJ 
1.Sizce bir bilim insanında hangi özellikler bulunmalıdır? Her bir madde için düşüncenize en yakın olan numarayı 
örnekte gösterildiği gibi yuvarlak içerisine alınız. 

 
Dikkatsiz                      1           2            3             4              5      Dikkatli 
 

Bu şekilde işaretleme yapan bir öğrenci, bir bilim insanını orta düzeyde dikkatli bir kişi olarak algılamaktadır. Siz de bir 
bilim insanını aşağıda verilen özellikler açısından 1(çok az)’den 5(çok fazla)’e kadar değerlendiriniz. 

 
a) Dikkatsiz          1 2 3 4 5      Dikkatli 
b) Aptal             1 2 3 4 5      Zeki 
c) Tembel          1 2 3 4 5       Çalışkan 
d) Yaratıcı değil  1 2 3 4 5       Yaratıcı 
e) Bencil                       1 2 3 4 5      Başkalarını düşünen 
f) Dar görüşlü                  1 2 3 4 5      Açık görüşlü 
g) Sıkıcı   1 2 3 4 5      Heyecan verici 
h) Barışı sevmeyen                 1 2 3 4 5      Barış sever 
i) İnsancıl değil  1 2 3 4 5      İnsancıl 
j) Sorumsuz  1 2 3 4 5      Sorumluluk sahibi 

 
2-Gözlerinizi kapatınız ve bir bilim insanını çalışırken hayal ediniz. Aşağıdaki çerçevenin içerisine düşündüklerinizi 
çiziniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Çizdiğin bilim insanı:          a) (  )  Kadın              b) (   )Erkek  
 
4- Yaşı:                                     a) 10 ve üzeri  (  )    b) 20 ve üzeri (  )     c) 30 ve üzeri (  )   
                                                 d) 40 ve üzeri  (  )    e) 50 ve üzeri (  )      f) 60 ve üzeri (  )    
 
5- Resimdeki bilim insanının nerede ne  yaptığını en az iki cümleyle anlatınız. 
a)................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
b)................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
 
6- Bir bilim insanını düşündüğünüzde aklınıza gelen üç kelimeyi yazınız. 
a)................................................................................................................................................................ 
b)............................................................................................................................................................... 
c)................................................................................................................................................................ 
 
7- Bir bilim insanının normal bir gün içerisinde neler yapabileceğini düşünüyorsunuz? En az üç tanesini yazınız. 
a)................................................................................................................................................................ 
b)................................................................................................................................................................ 
c)................................................................................................................................................................ 
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8- Yaptığınız çizimde bilim insanını çizerken en çok nelerden etkilendiğinizi düşünüyorsunuz? Aşağıda verilenlerden üç 
tanesini işaretleyiniz. 

a)  çizgi filmler 
b)  animasyon filmler 
c)  filmler 
d)  aile 
e)  öğrenci fen günlükleri 
f)  bilim insanı biyografileri 
g)  müze ve bilim merkezi ziyaretleri 
h)  gazeteler 
i)  internet 
j)  öğretmenler 
k)  ders kitapları 
l)  tv dizileri (lütfen isimlerini yazınız)…………………………. 
m)  diğer (lütfen isimlerini yazınız)……………………………… 

 
9- Büyüdüğünüzü ve bir bilim insanı olarak çalıştığınızı varsayınız. Önemli ve ilginç bulduğunuz bir konuda araştırma 
yapmakta özgürsünüz. Bir araştırmacı olarak neyi niçin yapmak istediğinizi birkaç cümleyle yazınız. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………….…………….isterdim. 
 
10-Çünkü; 
……………………………….…………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………............... 
 
11-Etrafınızda kimi bilim insanı olarak nitelendirebilirsiniz? (Yoksa hiç kimse yazıp bunun nedenini belirtiniz.) 
 
a) Kim?: ……………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………......... 
b) Neden?:  
………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
12- Favori bilim insanın / insanların –en çok saygı duyduğun-(Einstein, Marie Curie, Edison, Robert Boyle, vb.)  
 
a) Kimdir?  
……………………………….…………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………………………............... 
 
b) Niçin? 
……………………………….…………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………………………............... 
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C. BİLİMSEL TUTUM 
 
Aşağıda, okulda almış olabileceğin fen bilgisi dersi hakkındaki açıklamalarla ilgili aynı fikirde olma düzeyin 
nedir?  
(Cevabını her sırada bir çarpıyla (X) işaretle.  Eğer anlamadıysan o sıradaki cevabını boş bırak.)  
 

 A
yn

ı f
ik

ir
de

yi
m

.  
   

   
   

   

  A
yn

ı f
ik

ir
de

 d
eğ

il
im

. 

1 Okuldaki fen ve teknoloji dersi zor bir derstir.                        4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

2 Okuldaki fen ve teknoloji dersi ilginçtir                                  4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

3 
Okuldaki fen ve teknoloji bilgisini öğrenmek benim için daha 
kolaydır.                                                                            

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

4 
Okulda öğrendiğim fen ve teknoloji dersi yeni ve heyecan verici 
işlere ilgimi arttırmıştır.  

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

5 
Ben diğer derslerden daha çok okuldaki fen ve teknoloji dersini 
seviyorum. 

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

6 
Ben herkesin fen ve teknoloji dersini okulda öğrenmesi gerektiğini 
düşünüyorum.   

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

7 
Okulda fen ve teknoloji dersinden öğrendiğim şeyler benim 
günlük yaşantıma yardımcı olacaktır. 

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

8 
Ben okulda öğrendiğim fen ve teknoloji bilgisinin benim kariyer 
şansımı geliştireceğini düşünüyorum.   

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

9 
Okulda öğrendiğim fen ve teknoloji dersi beni daha kuşkucu ve 
eleştirel yapmıştır. 

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

10 
Okulda öğrendiğim fen ve teknoloji dersi henüz 
açıklayamadığımız şeyler hakkındaki merakımı arttırmıştır.   

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

11 
Okulda öğrendiğim fen ve teknoloji dersi doğaya daha fazla değer 
vermemi sağlamıştır. 

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

12 
Okulda öğrendiğim fen ve teknoloji dersi bana yaşam şeklimiz 
için bilimin önemini göstermiştir. 

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

13 
Okulda öğrendiğim fen ve teknoloji dersi bana sağlığımı nasıl 
daha iyi koruyabileceğimi öğretmiştir.                                     

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

14 Bir bilim adamı olmak isterdim.                                               4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

15 
Okulda mümkün olduğunca çok fen ve teknoloji dersi görmek 
isterim.                                                                         

4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

16 Bilim ve teknolojiyle ilgili bir işte çalışmak isterim. 4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  ) 

 

 
 


