
ÖZET: Bu araflt›rman›n amac›, ilkö¤retim 5. s›n›f ö¤rencilerinin ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›na iliflkin alg›la-

r›n›n ö¤rencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlar› ve baflar› güdüleri; Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlar›n›n baflar› güdüleri

üzerindeki etkilerini incelemektir. Araflt›rma ‹lkö¤retim 5. s›n›fa devam eden 1042 ö¤rencinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir. Arafl-

t›rmada elde edilen bulgular, ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›na iliflkin alg›lar›n›n, ö¤rencilerin Fen Bil-

gisi dersine yönelik tutumlar›n› ve baflar› güdülerini etkiledi¤ini, bu etkinin cinsiyete göre de¤iflmedi¤ini göstermifltir. Ayr›ca ö¤ren-

cilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlar›n›n baflar› güdülerini etkiledi¤i ve Fen Bilgisi dersine yönelik olumsuz tutumun erkekle-

rin baflar› güdüsünü daha olumsuz etkiledi¤i belirlenmifltir.

Anahtar sözcükler: Fen ö¤retimi, tutum, alg›, baflar› güdüsü.

ABSTRACT: The purpose of this research is to study effects of perceptions of the fifth graders at elementary schools about the-

ir teachers attitudes toward the science teaching on their attitudes toward science course and achievement motivation; effects of the-

ir attitudes toward science course on their achievement motivation. The research was conducted on 1042 fifth graders at elementary

schools. The findings have discerned that students attitudes toward science course and achievement motivation are effected by the

perceptions of students attitudes towards the science teaching and that effects dont vary in terms of gender. And also the findings ha-

ve proved that students achievement motivation is effected by their attitudes toward science course and negative attitudes toward sci-

ence course are effecting motivation of boys negatively than girls. 

Keywords: Science teaching, attitude, perception, achievement motivation.

1. G‹R‹fi

Bilim ve teknolojideki h›zl› ilerlemeye paralel olarak tüm dünyada fen e¤itimine verilen önem art-
m›fl, e¤itim bilimindeki geliflmeler tutum, güdü gibi ö¤renci özelliklerinin ö¤renme sürecindeki rolünü or-
taya koymufltur. 

Ö¤renme sürecinde önemli etkiye sahip olan ö¤renci özelliklerinden biri ö¤rencilerin derse yönelik
tutumlar›d›r. Gardner fen alan›na yönelik tutumlar› “nesneleri, insanlar›, eylemleri, durumlar› belirli biçim-
de de¤erlendirmede ö¤renilmifl önsel e¤ilim ya da fen ö¤renmeyle ilgili önermeler” olarak tan›mlam›flt›r
(Akt:George, 2000). Tutumun fen e¤itimi üzerindeki etkilerini ortaya koymay› hedefleyen çal›flmalar; ö¤-
rencilerin fen derslerine yönelik tutumlar›n›n, akademik baflar› (Martinez, 2002), bilimsel tutumlar› kazan-
ma (Dieck, 1997) ve fen alan›nda çal›flmay› sürdürmeye yönelmede (Parker ve Gerber, 2000; Mattern ve
Schau, 2002) etkisi oldu¤unu ortaya koymufltur. Ö¤rencilerin fen derslerine yönelik tutumlar› ebeveyn, ya-
fl›t grubu, okul ve di¤er sosyal etkenlerden etkilenmekte (George, 2000); zaman içinde geliflip de¤iflmekte-
dir. Bu konuyla ilgili araflt›rmalar, ö¤renci özellikleri ile ö¤retmen ve ö¤retmenin s›n›f çevresine etkilerinin
fen derslerine yönelik tutum üzerindeki etkilerine yo¤unlaflmaktad›r (George ve Kaplan, 1998).  
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Ö¤rencilerin fen alan›na yönelik tutumlar›yla ilgili olarak üzerinde çok çal›fl›lan ö¤renci özelliklerin-
den biri de cinsiyet farkl›l›¤› ve tutum üzerindeki etkileridir. Araflt›rmalar ilkö¤retim birinci kademe düze-
yinde ö¤rencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlar› aras›nda farkl›l›k bulunmad›¤›n›, ancak ö¤renim dü-
zeyi ilerledikçe k›z ö¤rencilerle erkek ö¤rencilerin fen alan›na yönelik tutumlar› aras›nda erkeklerin lehine
fark olufltu¤unu (Boylan, 1996), konu alan›n›n bu fark› etkiledi¤ini ortaya koymufltur (Sungur ve Tekkaya,
2003).

Üzerinde önemle durulan bir baflka konu da ö¤retim sürecindeki birincil rolü nedeniyle ö¤retmen ve
ö¤retmen özelliklerinin ö¤rencilerin fen alan›na yönelik tutumlar› üzerindeki etkisidir. Baz› araflt›rmalar ö¤-
retmenlerin fen alan›na ve fen ö¤retimine yönelik tutumlar› ve ö¤rencilerin fen derslerine yönelik tutumla-
r› aras›nda önemli iliflki oldu¤unu ortaya koymufltur (Bishop, 1986; Palmer, 2001). Öte yandan Pogge
(1986) taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmada ö¤retmen özellikleri ve ö¤retmenlerin fen alan›na yönelik tutum-
lar›yla ö¤rencilerin tutumlar› aras›nda iliflki saptanmam›fl, buna karfl›n ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin tutumu-
na iliflkin alg›lar›yla kendi fene yönelik tutumlar› aras›nda güçlü iliflki oldu¤u görülmüfltür. Ö¤retmenlerinin
fen dersinden hoflland›¤›n›, dersi e¤lenceli ve ilginç hale getirdi¤ini, fen ö¤retiminde baflar›l› oldu¤unu dü-
flünen ö¤rencilerin, fen derslerine yönelik tutumlar› böyle düflünmeyen ö¤rencilere göre daha olumludur.
Boylan (1996), She ve Fisher (2002) taraf›ndan yap›lan çal›flmalarda da ö¤rencilerin ö¤retmenlerine iliflkin
alg›lar›n›n ö¤rencilerin tutumlar› üzerinde etkisi oldu¤u belirlenmifltir.

Baflar›y› etkileyen etmenlerden biri de güdüdür. Bireyleri bir davran›fla yönlendiren ve harekete ge-
çiren faktörler güdü olarak adland›r›lmaktad›r (Feldman, 1989). Aç›kgöz’e (2003) göre ise  güdü, kendini
verme, zaman ay›rma, hofllanma vb. birçok duyguyu içeren karmafl›k yap›l› bir özelliktir. Weiner’e göre gü-
dünün bafll›ca göstergeleri seçme, beklememe, yo¤unluk, kararl›l›k, duygudur (Akt:Aç›kgöz, 2003). Güdü,
ö¤rencileri akademik etkinliklere kat›lmaya, bu etkinliklerden ve di¤er kaynaklardan ne ölçüde yararland›k-
lar›n› de¤erlendirmeye yönlendirir. Güdüsü yüksek olan ö¤renciler ö¤renme sürecinde üst düzey biliflsel sü-
reçleri kullanabilir, bu ö¤rencilerde içsellefltirme ve kal›c›l›k daha fazla olur (Githua ve Mwangi, 2003).  

Güdüyü aç›klamaya yönelik kuramlardan birisi olan baflar› güdüsü kuram› Murray’›n gereksinim s›-
n›flamas›na dayanmaktad›r (Aç›kgöz, 2003). Murray baflar› gereksinimini “olabildi¤ince çabuk ve olabildi-
¤ince iyi yapma e¤ilimi ya da iste¤i” olarak tan›mlam›flt›r (Akt: Rivera, 2002). Murray baflar›n›n bir gerek-
sinim oldu¤unu çünkü bireylerin engelleri aflmay› ve yüksek standart edinmeyi; kendini ve rakiplerini geç-
meyi; di¤erlerine bask›n olmay›, yeteneklerini gelifltirerek özsayg›y› artt›rmay› istediklerini belirtmifltir
(Akt: Rivera, 2002).   

‹nsanlar›n de¤er verdikleri hedeflere ulaflmalar›na yard›mc› olacak etkiliklere kat›lmak isteyece¤i
varsay›m›na dayanan baflar› güdüsü kuram› Atkinson taraf›ndan sistemize edilmifltir. Atkinson’a göre bafla-
r›ya yaklaflma (a) baflar› gereksinimi, (b) baflar› olas›l›¤› ve (c) baflar›n›n de¤eri olmak üzere üç etken tara-
f›ndan belirlenir (Akt: Aç›kgöz, 2003).

Baflar› güdüsü yüksek bireyler orta güçlükteki ifllere yönelirken, baflar› güdüsü düflük bireyler ya ba-
flar›s›zl›k riskinin az oldu¤u kolay ifllere ya da kimsenin baflaramayaca¤› zor ifllere yönelirler (Feldman,
1989). Baflar› güdüsü yüksek ö¤rencilerin (a) önemli kiflisel hedefleri vard›r, (b) ö¤renmekten yüksek do-
yum elde ederler ve (c) okul baflar›s›nda çok çal›flman›n, iflbirli¤inin ve anlamaya çal›flman›n önemine ina-
n›rlar (Nolen, 2003). Atkinson’a göre baflar› güdüsü ö¤rencilerin belli alanlara ve mesleklere yönelmesinde
de etkidir (Akt: Rivera, 2002).

1.1. Problem Cümlesi

Alanyaz›ndaki bulgular do¤rultusunda bu araflt›rman›n problem cümlesi, “‹lkö¤retim 5. s›n›f ö¤ren-
cilerinin ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›na iliflkin alg›lar›n›n ö¤rencilerin Fen Bilgisi der-
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sine yönelik tutumlar› ve baflar› güdüleri; Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlar›n›n baflar› güdüleri üzerinde-
ki etkileri nelerdir?” olarak belirlenmifltir. Bu problemin çözümü için afla¤›daki sorular›n cevaplanmas› ge-
rekti¤ine karar verilmifltir.

1. Ö¤rencilerin tutumlar› ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumuna iliflkin alg›lar›na ve cin-
siyete göre farkl›l›k göstermekte midir?

2. Ö¤rencilerin baflar› güdüleri ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumuna iliflkin alg›lar›na
ve cinsiyete göre farkl›l›k göstermekte midir?

3. Ö¤rencilerin baflar› güdüleri ö¤rencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlar›na ve cinsiyete gö-
re farkl›l›k göstermekte midir?

2. YÖNTEM

Bu araflt›rman›n evrenini 2002-2003 ö¤retim y›l› bahar döneminde ‹zmir ili Buca ilçesindeki ‹lkö¤retim
okullar›nda 5. s›n›fa devam eden 5499 ö¤renci oluflturmaktad›r. Araflt›rma, bu evreni temsil edecek flekilde be-
lirlenen 513’ü erkek, 529’u k›z olmak üzere toplam 1042 ö¤rencinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir.

2.1. Veri Toplama Araçlar›

Bu araflt›rmada veriler Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçe¤i (FBDYTÖ), Fen Ö¤retimine Yö-
nelik Tutum Ö¤renci Alg› Ölçe¤i (FÖYTÖAÖ) ve Baflar› Güdüsü Ölçe¤iyle toplanm›flt›r. 

FBDYTÖ; araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilmifl 5 aral›kl› likert tipi bir ölçektir. Ölçek gelifltirilirken
alanyaz›n do¤rultusunda ve ö¤renci kompozisyonlar›ndan elde edilen maddeler yard›m›yla 36 maddelik de-
neme formu oluflturulmufl, bu form uzman görüfllerine göre düzenlenmifltir. Elde edilen deneme formunun
güvenirli¤ini belirlenmek için araflt›rmac› taraf›ndan 752 dördüncü ve beflinci s›n›f ö¤rencisi üzerinde uy-
gulamas› yap›lm›fl, faktör yükü 0,40’›n alt›nda olan maddeler ölçekten ç›kar›lm›flt›r. Ölçekte 29 madde yer
almakta, ölçek Hofllanma, Kat›lma ve Çal›flmay› Sürdürmeye ‹steklilik olarak adland›r›lan üç alt boyuttan
oluflmaktad›r. Ölçe¤in Cronbach Alpha Güvenirlik Katsay›s› 0,92 olarak hesaplanm›flt›r. 

FÖYTÖAÖ; araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilmifl 5 aral›kl› likert tipi bir ölçektir. Ölçek gelifltirilirken
alanyaz›n do¤rultusunda ve ö¤renci kompozisyonlar›ndan elde edilen maddeler yard›m›yla 16 maddelik de-
neme formu oluflturulmufl, bu form uzman görüfllerine göre düzenlenmifltir. Elde edilen deneme formunun
güvenirli¤ini belirlenmek için araflt›rmac› taraf›ndan 152 beflinci s›n›f ö¤rencisi üzerinde uygulamas› yap›l-
m›fl, faktör yükü 0,40’›n alt›nda olan maddeler ölçekten ç›kar›lm›flt›r. Tek boyutlu olan ölçekte 10 madde yer
almaktad›r. Ölçe¤in Cronbach Alpha Güvenirlik Katsay›s› 0,82 olarak hesaplanm›flt›r. 

Baflar› Güdüsü Ölçe¤i; Aç›kgöz ve Ellez taraf›ndan gelifltirilmifltir (Ellez,1999). 5 aral›kl› likert tipi
bir ölçek olan Baflar› Güdüsü ölçe¤i yüksek ö¤renim düzeyindeki ö¤renciler için gelifltirilmifl olup ölçe¤in
Cronbach Alpha Güvenirlik Katsay›s› 0,88 olarak hesaplanm›flt›r. Ölçe¤in ilkö¤retim ikinci kademe ö¤ren-
cileri için yap›lan uyarlama çal›flmas› sonucu Cronbach Alpha Güvenirlik Katsay›s› 0,76 olarak belirlenmifl-
tir. Baflar› Güdüsü ölçe¤inin 5. s›n›f ö¤rencileri için güvenirli¤ini belirlemek için araflt›rmac› taraf›ndan 152
ö¤renci üzerinde uygulamas› yap›lm›fl, faktör yükü 0.40’›n alt›nda olan sekiz madde ölçekten ç›kar›lm›flt›r.
Elde edilen ölçek  29 maddeden oluflmaktad›r. Ölçe¤in 5. s›n›f ö¤rencileri için Cronbach Alpha Güvenirlik
Katsay›s› 0,84 olarak hesaplanm›flt›r.

2.2. Veri Çözümleme Teknikleri

Araflt›rmada veriler  SPPS 11.0 program› kullan›larak çözümlenmifltir. Ö¤rencilerin  tutum düzeyle-
rini belirlemek için önce tüm grubun aritmetik ortalamas› (à =118,21)  ve standart sapmas› (ss=17,24) he-
saplanm›fl, hesaplanan aritmetik ortalamadan bir standart sapma solda yer alan ö¤rencilerin tutumlar› olum-
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suz (n=152), hesaplanan aritmetik ortalamadan bir standart sapma sa¤da yer alan ö¤rencilerin tutumlar›
olumlu (n=142),  bu iki grup aras›nda kalan ö¤rencilerin tutumlar› orta düzey (n=748), olarak kabul edil-
mifltir. Ö¤rencilerin  ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›na iliflkin alg› (ÖFÖYT‹A) düzeyle-
rini belirlemek için önce FÖYTÖAÖ’den ald›klar› puanlara göre tüm grubun aritmetik ortalamas› (à=41,8)
ve standart sapmas› hesaplanm›fl (ss=6,6), hesaplanan aritmetik ortalamadan bir standart sapma solda yer
alan ö¤rencilerin ÖFÖYT‹A’lar› olumsuz (n=149), hesaplanan aritmetik ortalamadan bir standart sapma
sa¤da yer alan ö¤rencilerin ÖFÖYT‹A’lar› olumlu (n=165), bu iki grup aras›nda kalan ö¤rencilerin alg›lar›
(n=728) orta düzey olarak kabul edilmifltir.

3. BULGULAR ve YORUM

ÖFÖYT‹A ve cinsiyete göre Fen Bilgisi dersine yönelik tutuma iliflkin betimsel istatistikler Tablo
1’de verilmifltir. 

Ö¤retmenin fen ö¤retimine yönelik tu-
tumunu olumlu alg›layan ö¤rencilerin tutum
aritmetik ortalamalar› olumsuz alg›layan ö¤-
rencilere göre anlaml› derecede yüksektir (t=
10,27, p<,05). Bu durum ö¤retmenin fen ö¤re-
timine yönelik tutumuna iliflkin alg›n›n ö¤ren-
cilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumunu et-
kiledi¤ini göstermektedir.

Cinsiyet ve ö¤retmenin fen ö¤retimine
yönelik tutumuna iliflkin alg›ya göre yap›lan
de¤erlendirmeye göre ise ö¤rencilerin tutumla-
r› aras›nda önemli fark vard›r. (F =35,95,
p<,05). Scheffé testi sonuçlar›na göre ö¤retme-
nin tutumunu olumlu alg›layan k›z ve erkekler
ile olumsuz alg›layan k›z ve erkeklerin Fen
Bilgisi dersine yönelik tutumlar› aras›nda önemli fark vard›r. Ö¤retmeninin fen ö¤retimine yönelik tutumu-
na iliflkin alg›s› olumlu k›zlar ile erkekler aras›nda ve alg›s› olumsuz k›z ile erkekler aras›nda ise fark yok-
tur. Bu durum ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumuna iliflkin alg›lar›n›n kendi tutum-
lar› üzerindeki etkisinin cinsiyete göre de¤iflmedi¤ini göstermektedir.

ÖFÖYT‹A ve cinsiyete göre baflar› güdüsüne iliflkin betimsel istatistikler Tablo 2’de verilmifltir. Tab-
lo 2’ de görüldü¤ü gibi ö¤retmenin fen ö¤retimine yönelik tutumunu olumlu alg›layan ö¤rencilerin güdü
aritmetik ortalamalar› olumsuz alg›layan ö¤rencilere göre önemli derecede yüksektir (t= 10,06, p<,05). Bu
durum ö¤retmenin fen ö¤retimine yönelik tutumuna iliflkin alg›n›n ö¤rencilerin baflar› güdülerini etkiledi¤i-
ni göstermektedir.

Cinsiyet ve ö¤retmenin fen ö¤retimine yönelik tutumuna iliflkin alg›ya göre yap›lan de¤erlendirme-
ye göre ise ö¤rencilerin  baflar› güdüleri aras›nda anlaml› fark vard›r. (F=34,50, p<,05). Scheffé testi sonuç-
lar›na göre ö¤retmenin tutumunu olumlu alg›layan k›z ve erkek ö¤renciler ile olumsuz alg›layan k›z ve er-
kek ö¤renciler aras›nda önemli fark vard›r. Ö¤retmenin fen ö¤retimine yönelik tutumunu olumlu alg›layan
k›zlar ile erkekler aras›nda ve olumsuz alg›layan k›z ile erkekler aras›nda ise fark yoktur. Bu durum ö¤ren-
cilerin ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumuna iliflkin alg›lar›n›n baflar› güdüleri üzerindeki etki-
sinin cinsiyete göre de¤iflmedi¤ini göstermektedir.

4 H. Alt›nok / H.Ü. E¤itim Fakültesi Dergisi 26 (2004) 1-8

Tablo 1. ÖFÖYT‹A ve Cinsiyete Göre Fen Bilgisi Dersine Yönelik

Tutum 

Tutum

ÖFÖYT‹A n à ss

Olumlu Alg›

Erkek 68 126,57 13,43

K›z 97 126,21 14,70

Toplam 165 126,35 14,15

Olumsuz Alg›

Erkek 86 107,14 20,14

K›z 63 102,62 23,81

Toplam 149 105,23 21,81



Ö¤rencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik
Tutumlar› ve cinsiyete göre Baflar› Güdüsüne
iliflkin betimsel istatistikler Tablo 3.’te veril-
mifltir. Tablo 3’te görüldü¤ü gibi Fen Bilgisi
dersine yönelik tutumu olumlu ö¤rencilerin ba-
flar› güdüsü aritmetik ortalamalar› tutumu
olumsuz ö¤rencilere göre önemli derecede
yüksektir (t= 19,12, p<,05). Bu durum Fen Bil-
gisi dersine yönelik tutumun ö¤rencilerin bafla-
r› güdülerini etkiledi¤ini göstermektedir.

Cinsiyet ve Fen Bilgisi dersine yönelik
tutuma göre yap›lan de¤erlendirmeye göre ise ö¤rencilerin baflar› güdüleri aras›nda önemli fark vard›r
(F=127,2, p<,05).  Scheffé testi sonuçlar›na göre Fen Bilgisi dersine yönelik tutumu olumlu k›zlar ile erkekle-

rin baflar› güdüleri aras›nda önemli fark yoktur.
Fen Bilgisi dersine yönelik tutumu olumlu k›z
ve erkek ö¤renciler ile tutumu olumsuz k›z ve
erkek ö¤rencilerin baflar› güdüleri aras›nda ise
önemli fark vard›r. Bu durum ö¤rencilerin Fen
Bilgisi dersine yönelik tutumlar›n›n baflar› gü-
düsü üzerindeki etkisinin cinsiyete göre de¤ifl-
ti¤ini göstermektedir. Fen Bilgisi dersine yöne-
lik tutumu olumlu olan ö¤renciler aras›nda cin-
siyete göre baflar› güdüsü aç›s›ndan bir fark ol-
mamas›na karfl›n tutumu olumsuz k›zlar›n tutu-
mu olumsuz erkeklere göre daha güdülü belir-
lenmifltir.

4. TARTIfiMA

Bu araflt›rmada elde edilen bulgular ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›na
iliflkin alg›lar›n›n ö¤rencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlar›n› etkiledi¤ini, bu etkinin cinsiyete göre
de¤iflmedi¤ini ortaya koymufltur.

Alanyaz›n do¤rultusunda ö¤rencilerin, ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›na iliflkin al-
g›lar›n›n kendi tutumlar›n› etkiliyor olmas›n›n beklendik bir durum oldu¤u söylenebilir. Yap›lan di¤er çal›fl-
malarda da ö¤rencilerin fen derslerine yönelik alg›lar›n›n ö¤retmenlerinin tutumlar›na iliflkin alg›lar›ndan et-
kilendi¤i ortaya konmufltur (Pogge, 1986; Boylan, 1996; She ve Fisher, 2002). Ö¤retmenlerin tutumuna ilifl-
kin ö¤renci alg›lar›yla cinsiyet aras›ndaki iliflkileri inceleyen çal›flmalar ise  k›z ö¤rencilerin erkek ö¤renci-
lere göre ö¤retmenlerini daha olumlu alg›lad›¤›n› (She ve Fisher, 2002); ö¤rencilerin kad›n ö¤retmenlerin
fen ö¤retimine yönelik tutumlar›n› erkek ö¤retmenlere göre daha olumlu alg›lama e¤iliminde oldu¤unu
(Boylan,1996) göstermifltir. Ö¤retmenin tutumuna iliflkin alg›n›n ö¤rencilerin tutumlar› üzerindeki etkisinin
cinsiyete göre de¤iflip de¤iflmedi¤ini inceleyen bir çal›flmaya ise rastlanamam›flt›r.

Araflt›rma sonucunda ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›na iliflkin alg›la-
r›n›n onlar›n baflar› güdülerini de etkiledi¤i belirlenmifltir. Yap›lan araflt›rmalar ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin
fen ö¤retimine yönelik tutumunu do¤ru alg›lad›¤›n› göstermektedir (Boylan,1996). Ö¤retmenlerin fen ö¤re-
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Tablo 2. ÖFÖYT‹A ve Cinsiyete Göre Baflar› Güdüsü

Baflar› Güdüsü            

ÖFÖYT‹A n à ss

Olumlu Alg›

Erkek 68 77,44 7,08

K›z 97 79,57 7,90

Toplam 165 78,70 7,63

Olumsuz Alg›

Erkek 86 66,62 12,72

K›z 63 67,70 12,21

Toplam 149 67,07 12,48

Tablo 3. Ö¤rencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlar› ve
Cinsiyete Göre Baflar› Güdüsü

Baflar› Güdüsü            

n à ss

Olumlu Tutum

Erkek 62 82,61 5,60

K›z 80 83,34 4,96

Toplam 142 83,02 5,25

Olumsuz Tutum

Erkek 75 61,41 11,80

K›z 77 65,40 10,06

Toplam 152 63,43 11,10



timine yönelik tutumlar›ysa kendilerini fen alan›nda ve fen ö¤retiminde yeterli  hissetmeleriyle ba¤lant›l›-
d›r (Palmer, 2001). Kendilerini fen alan›nda ve fen derslerinde yetersiz hisseden ö¤retmenler bu dersten hofl-
lanmamakta, dersi güç bulduklar›n› ifade etmektedirler (Boylan, 1996). Ö¤retmenlerin hem bu duygular›n›
ö¤rencilere yans›tarak hem de s›n›f çevresini etkileyerek ö¤rencilerin baflar› güdüsünü etkiledikleri düflünü-
lebilir. Çünkü baflar› güdüsünün temelinde baflar› gereksiniminin yan›s›ra baflar› olas›l›¤› ve baflar›n›n de¤e-
ri vard›r (Aç›kgöz, 2003). Ö¤retmenin olumsuz duygular›n› alg›layan ö¤renciler bu dersin zor bir ders oldu-
¤unu düflüncesine kap›larak baflar› olas›l›klar›n›n düflük oldu¤una karar verebilirler. Bu durumda baflar› gü-
dülerinin düflük olmas› do¤ald›r. Öte yandan fen ö¤retimine yönelik tutumu olumsuz ö¤retmenlerin ders
içinde ö¤retime ay›rd›klar› süreyi k›sa tuttuklar› ve geleneksel ö¤retim yöntemlerine yöneldikleri bilinmek-
tedir (Bishop, 1986; Palmer 2001). Ö¤retimin niteli¤inin düflük olmas›n›n etkisiyle, fen ö¤retimine yönelik
tutumu olumsuz ö¤retmenlerin ö¤rencilerinin daha çok baflar›s›zl›k deneyimi yaflamas› ve bu durumun on-
lar›n yeterlilik alg›lar›n› etkilemesi do¤ald›r. Fen dersleri konu alan›n›n yap›s› itibar›yla geleneksel ö¤retim
yöntemlerine uygun de¤ildir. 

Bu araflt›rmada ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik alg›lar›n›n baflar› güdüleri üze-
rindeki etkisinin cinsiyete göre de¤iflmedi¤i belirlenmifltir. Oysa k›z ö¤rencilerin baflar› güdülerinin erkek
ö¤rencilere göre daha yüksek oldu¤u bilinmektedir (George, 2000). Ö¤retmenlerinin tutumunu olumsuz al-
g›layan k›z ve erkek ö¤renciler aras›nda bile baflar› güdüsü aç›s›ndan fark bulunamamas› ö¤retmen tutumu-
nun ve ö¤rencilerin bu tutuma iliflkin alg›lar›n›n ö¤rencilerin baflar› güdüsü üzerinde belirleyici bir etkisi ol-
du¤unu göstermektedir.

Araflt›rma ö¤rencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlar›n›n baflar› güdülerini etkiledi¤ini ortaya
koymufltur. Ö¤rencilerin fen derslerine yönelik tutumlar›n›n oluflmas›nda geçmifl baflar›lar›n›n önemli rolü
vard›r. Rennie ve Punch ö¤rencilerin fen derslerine yönelik tutumlar›yla geçmifl baflar›lar› aras›nda gelecek-
teki baflar›ya göre daha yüksek bir iliflki oldu¤unu sonucunu elde etmifllerdir (Akt:Dieck, 1997). Ö¤rencile-
rin geçmifl yaflant›lar› baflar› beklentilerini ve benlik alg›lar›n› etkilemekte, fen derslerine yönelik tutumla-
r›n›n oluflmas›na yard›mc› olmaktad›r. Baflar› beklentisi ayn› zamanda baflar› güdüsünün temel de¤iflkenle-
rinden birisidir. Baflar› beklentisinin düflük oldu¤u durumlarda ö¤renciler baflarmak için çabalamazlar. Bu
nedenle fen dersine yönelik tutumu olumsuz ö¤rencilerin, baflar› güdülerinin düflük olmas› beklendik bir so-
nuçtur. Bu araflt›rma tutumu olumlu k›z ve erkek ö¤renciler aras›nda baflar› güdüsü aç›s›ndan fark olmad›-
¤›n›, ancak tutumu olumsuz erkek ö¤rencilerin baflar› güdüsünün k›z ö¤rencilere göre daha düflük oldu¤unu
ortaya koymufltur. Fen bilgisi derslerinde erkek ö¤rencilerin kendilerini k›z ö¤rencilere göre daha yetenek-
li alg›lamas›na (Andre, Whingham, Hendrickson ve Chambers, 1999) ve fen derslerine yönelik tutumlar›n›n
daha olumlu olmas›na karfl›n k›z ö¤rencilerin baflar› güdüleri erkek ö¤rencilerden yüksektir (George, 2000).
Bu nedenle fen derslerine yönelik tutumu olumsuz k›z ö¤renciler erkeklerden daha güdülüdür. 

5. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Bu araflt›rma sonucunda ö¤rencilerin ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›na iliflkin alg›-

lar›n›n ö¤rencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlar›n› ve baflar› güdülerini etkiledi¤i, bu etkinin cinsi-
yete göre de¤iflmedi¤i, ö¤rencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlar›n›n ise baflar› güdülerini etkiledi¤i
belirlenmifltir.

Bu sonuçlar fen ö¤retimine yönelik tutumun önemli bir ö¤retmen özelli¤i oldu¤unu ortaya koymak-
tad›r. Kyle, Bonstetter ve Gadsden (1988) taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmaya göre, ilkö¤retim ö¤retmenleri-
nin çok küçük bir bölümü, ö¤retmekten en çok hoflland›klar› dersin, fen dersleri oldu¤unu belirtmekte; bü-
yük bir bölümü fen derslerinde s›k›ld›klar›n› ve kendilerini huzursuz hissettiklerini belirtmektedir.  Ö¤ret-
menlerin fen bilgisi ö¤retimine yönelik tutumlar›n›n oluflmas›nda yeterlilik alg›lar›n›n (Boylan, 1996), e¤i-
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timleri s›ras›nda ald›klar› fen ve fen ö¤retimi derslerinin ve bu derslerde kullan›lan ö¤retim yöntemlerinin
önemli etkisi vard›r (Palmer, 2001). Bu nedenle ö¤retmenlerin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›n› olumlu
yönde etkilemek için gerek hizmet içi gerekse hizmet öncesi yetifltirme programlar›nda gerekli önlemler
al›nmal›d›r.

Fen derslerine yönelik tutumlar› ö¤rencilerin hem baflar›lar›n› hem de di¤er ö¤renci özelliklerini et-
kilemektedir. Ö¤rencilerin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›n›n önemi konusunda ö¤retmenler ve ö¤renciler
bilgilendirmeli, ö¤rencilerin fen derslerine yönelik tutumunu olumlu yönde etkilemek üzere öneriler gelifl-
tirilmelidir.

Ö¤rencilerin baflar› güdülerinin yükseltilmesi için ö¤retmenler, öncelikle ö¤rencilerinin güdü düzey-
leri hakk›nda bilgi sahibi olmal›, baflar› güdüsü düflük ö¤rencilere orta düzeyde ifller vererek,  çok zor ol-
mayan sorular sorarak, baflar›l› olman›n tad›n› almalar›na yard›mc› olmal›d›rlar. Bunun yan› s›ra ö¤retmen-
ler, kendileri ö¤rencilere model olarak çaban›n baflar› için önemine ö¤rencileri inand›rmal›, derslerinde ö¤-
rencilerin benlik sayg›s›n› olumsuz etkileyen, yar›flmac› bir ortam yaratmaktan kaç›nmal›d›rlar (Aç›kgöz,
2003). 

Bu araflt›rma ilkö¤retim 5. s›n›f ö¤rencilerinin ö¤retmenlerinin fen ö¤retimine yönelik tutumlar›na
iliflkin alg›lar›, fen ö¤retimine yönelik tutumlar› ve baflar› güdüleri ile s›n›rl› tutulmufltur. Üst ö¤renim
basamaklar›nda bu de¤iflkenler aras›ndaki iliflkileri ve iliflkilerdeki de¤iflimi  inceleyen çal›flmalar›n yap›l-
mas›n›n hem alanyaz›na hem de uygulamac›lara önemli katk›lar getirece¤i düflünülmektedir. 
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