
ÖZET: Derse ilgi hem biliflsel hem de duyuflsal alana hitap etti¤inden ö¤renme için önemli bir ön kofluldur. Buna göre ö¤rencile-

rin derse ilgilerini art›rmak, daha yüksek baflar›y› ve kaliteli bir e¤itimi garantiler. Bu çal›flman›n amac› orta ö¤retim ö¤rencilerinin

derslere ilgilerinin cinsiyete ve s›n›f seviyesine göre nas›l de¤iflti¤inin incelenmesidir. Araflt›rman›n çal›flma grubunu 2003-2004 ö¤-

retim y›l›nda Ankara’n›n farkl› sosyo-ekonomik bölgelerinden seçilmifl orta ö¤retim kurumlar›ndaki ö¤renciler oluflturmaktad›r. Ö¤-

rencilerin ilgileri bak›m›ndan cinsiyetler aras›nda fark›n olup olmad›¤› t-testi ile, s›n›flar aras›nda fark›n olup olmad›¤› ise tek yönlü

varyans analizi uygulanarak belirlenmifltir. Araflt›rman›n sonuçlar›na göre erkek ö¤rencilerin en çok ilgi duyduklar› dersler s›ras›yla

bilgisayar, beden e¤itimi, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik ve biyoloji iken, k›z ö¤renciler s›ras›yla en çok bilgisayar, matema-

tik, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabanc› dil, Türk dili ve edebiyat› derslerine ilgi duymaktad›r. ‹ki grupta da en az ilgi duyulan ders-

ler fizik ve resimdir. Ö¤rencilerin ilgileri bak›m›ndan cinsiyete göre anlaml› fark bulunan dersler fizik, yabanc› dil, Türk dili ve ede-

biyat›, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden e¤itimi ve bilgisayard›r. Hem k›z hem de erkek ö¤rencilerde s›n›f seviyesine göre anlaml›

fark›n bulundu¤u dersler ise co¤rafya, tarih, edebiyat, bilgisayar ve yabanc› dildir.

Anahtar Sözcükler : orta ö¤retim, dersler, derse ilgi.

ABSTRACT: Interest for lessons is an important prerequisite for learning as it addresses both the cognitive and affective fields.
Therefore, increasing the interest of students in lessons guarantees more success and a more qualified education. The aim of this study
is to examine how the interest of high school students in lessons differ with regard to gender and grade. High school students selec-
ted from different sociocultural neighbourhoods of Ankara in 2003-2004 education year constitute the working group of the research.
The gender differences with regard to interest for lessons are measured by t-test whereas grade differences are measured by unidirec-
tional variance analysis. The results of the research show that the subjects that male students are most interested in are, respectively,
computer, physical education, religious culture and knowledge, mathematics and biology while female students are most interested
in, respectively, computer, mathematics, religious culture and knowledge, foreign language and Turkish language and literature. The
lessons that both group of students are least interested in are physics and art. The lessons in which there are significant differences
between sexes with regard to interest in lessons are physics, foreign language, Turkish language and literature, religious culture and
knowledge, physical education and computer. The lessons in which there are significant differences between both male and female
students of different grades are geography, history, literature, computer and foreign language.

Keywords : high school, lessons, interest in lesson.

1. G‹R‹fi

‹lgi, etkili e¤itim-ö¤retim faaliyetlerinin hem ön flart› hem de amaçlar›ndan biridir (Krapp, 1999;

Krapp, 2000). Bu nedenle 70’li y›llardan beri hem alan e¤itimi hem de e¤itim psikolojisindeki bir çok arafl-

t›rmaya konu olmufl ve çeflitli teoriler gelifltirilmifltir. Bunlardan kifli - obje teorisi son y›llarda e¤itim alan›n-

da yap›lan bir çok araflt›rmada kabul görmüfl ve yayg›n flekilde kullan›lmaktad›r. Bu teoriye göre ilgi kifli ve

obje aras›ndaki ba¤ olarak tan›mlanmaktad›r (Hidi & Baird, 1986; Prenzel, 1988; Hidi & Anderson, 1992;
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Krapp, 1992). E¤itim-ö¤retim faaliyetleri söz konusu oldu¤unda ise bu tan›m ö¤renci ve ö¤retim içeri¤i ara-

s›ndaki ba¤ olarak alg›lanmaktad›r. ‹lgi çok yönlü bir kavram olmas›na ra¤men genel olarak kabul gören iki

boyutu vard›r (Prenzel, Krapp & Schiefele, 1986; Krapp 2002): Birincisi kiflisel geliflim s›ras›nda uzun bir

süreç içerisinde edinilen, kiflili¤in bir parças›n› oluflturan bireysel ilgidir. ‹kincisi ise karfl›lafl›lan durumun

ilginçli¤i sayesinde oluflan durumsal ilgidir. Durumsal ilginin e¤itim - ö¤retim faaliyetleri için özel bir öne-

mi vard›r. Konu ö¤renciler için gerek içerik gerekse ö¤retim yöntem ve teknikleri bak›m›ndan ne kadar il-

ginç hale getirilirse ö¤rencinin durumsal ilgisinin o kadar art›r›laca¤› düflünülmektedir.

Bireysel ve durumsal ilgiyi birbirinden kesin çizgilerle ay›rmak güç olmas›na ra¤men durumsal ilgi

kiflisel ilginin oluflmas›nda ön koflul olarak kabul edilmektedir. Yeni bir ö¤renme durumuyla karfl›lafl›ld›¤›n-

da ö¤renme materyalinin ilgi çekicili¤i sayesinde ö¤rencide durumsal ilgi oluflmaktad›r. Böylece öncelikle

k›sa süreli bir ö¤renme iste¤i oluflmakta ve bu biliflsel süreçlerin pozitif yönde etkilenmesini sa¤lamaktad›r

(Krapp, 1992). Bu ba¤lamda e¤itim kurumlar›na ciddi görevler düflmektedir. Derste uyand›r›labilecek du-

rumsal ilginin zamanla kiflisel ilgi oluflumuna katk›da bulunaca¤› düflünülmektedir.

‹lginin ö¤renme sürecinde bir ön koflul olmas› hem biliflsel hem de duyuflsal alana hitap etmesinden

kaynaklanmaktad›r (Löwe, 1992). Okula ve derslere ilgi ö¤rencilerin baflar›s›n› ve bilgi kazan›m›n› etkile-

yen en önemli faktörlerdendir ve bireylerin tutum ve davran›fllar›nda belirleyici bir rol oynar (Krapp, 1998).

Prenzel ve Lankes (1995) derslerin ö¤renciler için ilgi çekici hale getirilmesinin gerekçelerini flöyle s›rala-

maktad›rlar:

– Bilgi daha derin ifllenerek anlamaya destek verilmifl olur.

– Ö¤renme sürecine bir çok pozitif duyuflsal faktörün kat›l›m› sa¤lanm›fl olur.

– ‹lgi ile gerçekleflen bir ö¤renme dersin içeri¤i hakk›nda daha detayl› bilgi edinmeye, kendini ve ye-

teneklerini gelifltirmeye temel oluflturur.

Bu nedenlerle ö¤rencilerin derse veya dersin içeri¤ine ilgilerini art›rmak, daha yüksek baflar›y› ve da-

ha kaliteli bir e¤itimi garantiler.

Bu araflt›rman›n amac› orta ö¤retim ö¤rencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesidir. Bu amaç do¤-

rultusunda flu sorulara yan›t aranm›flt›r:

1. Orta ö¤retim ö¤rencilerinin derslere ilgileri cinsiyete göre nas›l de¤iflmektedir?

2. Orta ö¤retim ö¤rencilerinin derslere ilgileri s›n›f seviyesine göre nas›l de¤iflmektedir?

2. YÖNTEM

2.1. Araflt›rman›n Modeli

Bu çal›flma betimsel bir araflt›rmad›r. Araflt›rma kapsam›na giren ö¤rencilerin cinsiyete ve s›n›flara
göre derslere ilgileri araflt›r›lm›flt›r.

2.2. Örneklem

Araflt›rman›n çal›flma grubunu 2003-2004 ö¤retim y›l›nda Ankara’n›n farkl› sosyo - ekonomik bölge-
lerinden seçilmifl orta ö¤retim kurumlar›ndaki ö¤renciler oluflturmaktad›r.

2.3. Veri Toplama Arac›

Veri toplama arac› olarak araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen anket formu kullan›lm›flt›r. Anket ha-
z›rlan›rken orta ö¤retimde yer alan dersler belirlenmifl ve derslere duyulan ilgi 5’li likert tipinde (1: Hiç, 5:
Pek çok) derecelendirilmifltir. 
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2.4. Verilerin Analizi

Anketlerden elde edilen veriler SPSS program› yard›m›yla de¤erlendirilmifltir. Verilerin analizinde
betimsel istatistik, t-testi ve varyans analizi kullan›lm›flt›r. 

Ö¤rencilerin ilgileri bak›m›ndan cinsiyetler aras›nda fark›n olup olmad›¤›  t-testi ile, s›n›flar aras›n-
da fark›n olup olmad›¤› ise  tek yönlü varyans analizi uygulanarak belirlenmifltir.

3. BULGULAR

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin % 52,7’si k›z, % 47,3’ü erkektir. Ö¤rencilerin  % 39,8’i lise 1. s›n›-
fa, % 35,3’ü lise 2. s›n›fa, % 24,9’u ise lise 3. s›n›fa devam etmektedir. 

3.1. Derslere Duyulan ‹lginin Cinsiyete Göre S›ralamas›

Tablo 1’de k›z ve erkek ö¤rencilerin derslere ilgilerinin ortalama de¤erlere göre s›ralamas› görülmek-
tedir. Hem k›z hem de erkek ö¤renciler en çok ilgi duyduklar› dersin bilgisayar oldu¤unu belirtmifllerdir. K›z
ö¤rencilerde ikinci s›ray› matematik al›rken erkek ö¤rencilerde beden e¤itimi almaktad›r. Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi her iki grupta da en çok ilgi duyulan dersler aras›nda  üçüncü s›rada yer almaktad›r. Co¤-
rafya, fizik ve resim dersleri her iki grupta da en az ilgi duyulan derslerdir.

Tablo 1: Derslere Duyulan ‹lginin Cinsiyete Göre S›ralamas›

K›z ö¤renci Erkek ö¤renci

S›ra Ders á St. Sapma Ders á St. Sapma

1 Bilgisayar 3,71 1,31 Bilgisayar 4,21 1,24

2 Matematik 3,60 1,34 Beden E¤itimi 3,65 1,59

3 Din Kültürü 3,32 1,32 Din Kültürü 3,53 1,44

4 Yabanc› Dil 3,31 1,38 Matematik 3,51 1,37

5 Türk Dili ve Edebiyat› 3,25 1,33 Biyoloji 3,09 1,28

6 Müzik 3,17 1,48 Müzik 3,05 1,57

7 Biyoloji 3,17 1,21 Tarih 3,03 1,37

8 Beden E¤itimi 3,15 1,53 Yabanc› Dil 2,96 1,36

9 Kimya 2,94 1,39 Kimya 2,95 1,39

10 Tarih 2,87 1,36 Türk Dili ve Edebiyat› 2,92 1,22

11 Co¤rafya 2,75 1,22 Co¤rafya 2,89 1,26

12 Resim 2,72 1,50 Fizik 2,88 1,41

13 Fizik 2,59 1,27 Resim 2,70 1,53

3.2. Derslerin Grupland›r›larak ‹ncelenmesi

Derslerin ö¤rencilerin verdikleri cevaplara göre ampirik olarak nas›l grupland›r›ld›¤›n›n belirlenme-
si amac›yla faktör analizi uygulanm›flt›r. Faktör analizi sonucunda üç faktör belirlenmifltir. Tablo 2’de her
bir faktörde yer alan dersler ve faktör yükleri görülmektedir. 

Faktör 1 matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden oluflmaktad›r. (Bu ders grubu MFKB ola-
rak k›salt›lm›flt›r). ‹kinci faktörde ise tarih, co¤rafya, Türk dili ve edebiyat›, din kültürü ve ahlak bilgisi ile
yabanc› dil dersleri yer almaktad›r (Bu ders grubu sosyal dersler ad› alt›nda toplanm›flt›r). Son faktörü ise
beden e¤itimi, bilgisayar, resim ve müzik dersleri oluflturmaktad›r (Bu derslerde hobi dersleri ad› alt›nda
toplanm›flt›r). Afla¤›da faktör analizinden elde edilen üç ders grubu detayl› olarak incelenmifltir.
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3.2.1. Cinsiyete Göre MFKB Derslerinin 

‹ncelenmesi

Ö¤rencilerin MFKB derslerine ilgileri bak›m›ndan cinsiyete göre ortalama de¤erler ve anlaml› far-
k›n1 bulundu¤u dersler fiekil 1’de verilmifltir. 

Elde edilen bulgulara göre k›z ve erkek ö¤renciler MFKB dersleri içerisinde en çok matematik ve bi-
yoloji dersine ilgi duymaktad›r. 

fiekil 1 incelendi¤inde MFKB dersleri içerisinde cinsiyete göre en belirgin ilgi fark› fizik dersinde
görülmektedir. Fizik dersine ilgi bak›m›ndan k›z ve erkek ö¤rencilerin ortalamalar› aras›ndaki fark anlam-
l› bulunmufltur (t= -3,016, p<.05)2. Buna göre erkek ö¤renciler fizik dersine k›z ö¤rencilerden daha faz-
la ilgi duymaktad›r. Biyoloji dersine ilgi k›z ö¤rencilerde erkek ö¤rencilerden daha fazla olmakla birlik-
te aradaki fark anlaml› de¤ildir (t=0,869 p>.05). Kimya dersine ilgi k›z ve erkek ö¤rencilerde birbirine
çok yak›n düzeydedir ve aradaki fark anlaml› degildir (t=-0,178 p>.05). Matematik dersine ilgi hem k›z
hem de erkek ö¤rencilerde en yüksektir. Cinsiyet aras›ndaki fark incelendi¤inde anlaml› bir fark bulun-
mam›flt›r (t=0,872 p>.05). 

3.2.2. Cinsiyete Göre Sosyal Derslerinin ‹ncelenmesi

Ö¤rencilerin sosyal derslere ilgileri bak›m›ndan cinsiyete göre ortalama de¤erler ve ortalamalar ara-
s›nda anlaml› fark›n bulundu¤u dersler fiekil  2’de görülmektedir.

Dersler Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3

Kimya 0,805

Fizik 0,750

Biyoloji 0,715

Matematik 0,648

Tarih 0,807

Co¤rafya 0,759

Türk Dili ve Edebiyat› 0,616

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 0,509

Yabanc› Dil 0,402

Beden E¤itimi 0,712

Bilgisayar 0,661

Resim 0,583

Müzik 0,558

fiekil 1. Cinsiyete göre MFKB derslerine duyulan ilgi

Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçlar›

–––––––––––––––––––––––––––––––––
1 *p<.05,  **p<.01,  ***p<.001

2 Cinsiyete göre ortalamalar aras›ndaki fark›n incelendi¤i analizlerde t de¤eri için df 746’d›r.
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K›z ö¤renciler sosyal dersler içerisinde en çok din kültürü, Türk dili ve edebiyat› ve yabanc› dil dersleri-
ne ilgi duyarken, erkek ö¤rencilerin en çok ilgi duyduklar› dersler din kültürü ve ahlak bilgisi ile tarih dersidir.

Türk dili ve edebiyat› (t=3,526, p<.001) ve yabanc› dil (t= -3,016, p<.01) derslerine ilgi bak›m›ndan
k›z ve erkek ö¤rencilerin ortalamalar› aras›ndaki fark anlaml› bulunmufltur. K›z ö¤renciler bu derslere erkek
ö¤rencilere göre daha fazla ilgi duymaktad›r. Co¤rafya (t= 1,547, p>.05) ve tarih (t= -1,368, p>.05) dersle-
rine ilgi erkek ö¤rencilerde k›z ö¤rencilere göre ortalama olarak daha yüksek olmakla birlikte aradaki fark
anlaml› de¤ildir. Erkek ö¤rencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ilgisi k›z ö¤rencilerden anlaml› öl-
çüde yüksek bulunmufltur (t= -2,097, p<.05).

3.2.3 Cinsiyete Göre Hobi Derslerinin ‹ncelenmesi

Ö¤rencilerin hobi derslerine ilgileri bak›m›ndan cinsiyete göre ortalama de¤erler ve ortalamalar ara-
s›nda anlaml› fark›n bulundu¤u dersler fiekil 3’te görülmektedir.

Hem erkek hem de k›z ö¤renciler bu gruptaki dersler aras›nda en çok bilgisayar dersine ilgi duymak-
tad›r. Cinsiyete göre ortalamalar aras›ndaki fark incelendi¤inde anlaml› bulunmufltur (t=-5,309, p<.001). En
çok ilgi duyulan ikinci ders ise yine hem k›z hem de erkek ö¤rencilerde beden e¤itimidir. Cinsiyete göre or-
talamalar aras›ndaki fark anlaml› bulunmufltur (t=-4,352, p<.001). Gerek bilgisayar gerekse beden e¤itimi
dersine ilgi erkek ö¤rencilerde k›z ö¤rencilere göre daha yüksektir. 

Bu grupta en çok ilgi duyulan üçüncü ders müzik ve dördüncü ders resimdir. Son iki derste ortalama-
lar aras›ndaki fark k›z ve erkek ö¤rencilerde anlaml› bulunmam›flt›r.

3.3. Derslere ‹lginin S›n›f Seviyesine Göre ‹ncelenmesi

S›n›f seviyesine göre yap›lan analizlerde de faktör analizi sonucunda belirlenen üç ders grubu dikka-
te al›nm›flt›r.

fiekil 3. Cinsiyete göre hobi derslerine duyulan ilgi

fiekil 2. Cinsiyete göre sosyal derslere duyulan ilgi



M. Yaman - S. Derviflo¤lu - H. Soran / H.Ü. E¤itim Fakültesi Dergisi 27 (2004) 232-240 237

3.3.1. S›n›flara Göre MFKB Derslerinin ‹ncelenmesi

MFKB derslerine ilgi bak›m›ndan k›z ve erkek ö¤rencilerin s›n›flara göre ortalama de¤erleri fiekil 4
ve 5’te verilmifltir.

fiekil 4 ve fiekil 5 incelendi¤inde hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin fizik dersine ilgileri lise 1’den
lise 2’ye geçiflte artarken, lise 3. s›n›fta tekrar azald›¤› görülmektedir. Varyans analizi sonucunda aradaki far-
k›n her iki grupta da s›n›f seviyesine göre anlaml› olarak de¤iflmedi¤i görülmektedir.

Matematik dersine ilgi erkek ö¤rencilerde lise 1’den bafllayarak artmaktad›r, ancak ortalamalar ara-
s›ndaki fark s›n›f seviyesine göre anlaml› bulunmam›flt›r. K›z ö¤rencilerde ise lise 2’den lise 3’e geçiflte il-
gide azalma gözlenmektedir ve ortalamalar aras›ndaki fark anlaml›d›r (t=-1,977, p<.05)3.

Hem k›z hem de erkek ö¤rencilerde biyoloji dersine ilgi lise 2 den itibaren azalmaktad›r. Bu azalma
erkek ö¤rencilerde lise 2 den lise 3’e geçiflte (t=-2,089, p<.05) ve k›z ö¤rencilerde gerek lise 1 ve lise 3 (t=-
2,554, p<.05) gerekse lise 2 ve lise 3 aras›nda (t=-2,724, p<.05) anlaml› bulunmufltur.

K›z ö¤rencilerin kimya dersine ilgilerinin s›n›flara göre anlaml› derecede farkl›laflt›¤› belirlenmifltir.
Buna göre k›z ö¤rencilerin kimya dersine ilgileri lise 1. s›n›ftan itibaren azalmaktad›r ve ortalamalar aras›n-
daki fark tüm s›n›f seviyelerinde anlaml› bulunmufltur (lise 1-lise 2: t=-2,162, p< .05; lise 2-lise 3 t=-4,784,
p<.001 lise 1-lise 3: t=-2,680, p<.05). Erkek ö¤rencilerin kimya dersine ilgileri ise s›n›f seviyesine göre an-
laml› bir farkl›l›k göstermemektedir. 

3.3.2. S›n›flara Göre Sosyal Derslerin ‹ncelenmesi

K›z ve erkek ö¤rencilerin s›n›f seviyesine göre sosyal derslere ilgileri fiekil 6 ve fiekil 7’de verilmifltir.
Tarih dersine ilgi erkek ö¤rencilerde lise 1’den itibaren azalmaktad›r. Bu azalma gerek lise 1 ve lise

2 (t=-4,623, p<.001) gerekse lise 1 ve lise 3 (t=-3,441, p<.01) aras›nda anlaml›d›r. K›z ö¤rencilerin tarih der-
sine ilgileri lise 2’de azal›rken lise 3’te tekrar artmaktad›r. Ortalamalar aras›ndaki fark hem lise 1 ve lise 2
(t=-5,999, p<.001) hem de lise 2 ve lise 3 (t=3,548, p< .001) aras›nda anlaml› bulunmufltur.

Erkek ö¤rencilerin co¤rafya dersine ilgileri lise 1’den lise 2’ye geçiflte azalmaktad›r ve aradaki fark
anlaml›d›r (t=-3,445, p<.01). K›z ö¤rencilerin co¤rafya dersine ilgileri lise 1’den lise 2’ye geçerken azal-
makta, lise 3 te tekrar artmaktad›r. Ortalamalar aras›ndaki fark gerek lise 1 ve lise 2 (t=-2,909, p< .01) ge-
rekse lise 2 ve lise 3 (t=3,620, p< .001) aras›nda anlaml› bulunmufltur.

fiekil 4. Erkek Ö¤rencilerde S›n›f Seviyesine 
Göre MFKB Derslerine Duyulan ‹lgi

fiekil 5. K›z Ö¤rencilerde S›n›f Seviyesine Göre MFKB Derslerine
Duyulan ‹lgi

–––––––––––––––––––––––––––––––––

3 S›n›f seviyesine göre yap›lan analizlerde t de¤eri için df erkek ö¤rencilerde 352, k›z ö¤rencilerde 391’dir.
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Türk dili ve edebiyat› dersine ilgi hem k›z hem de erkek ö¤rencilerde lise 1’den lise 2’ye geçiflte azal›rken,
lise 3’te tekrar artmaktad›r. Ortalamalar aras›ndaki fark her iki grupta da gerek lise 1 ve lise 2 (k›z ö¤. t= -3,803
p<.001; erkek ö¤. t=-4,543 p<.001) gerekse lise 2 ve lise 3 aras›nda (k›z ö¤. t= -4,649 p<.001; erkek ö¤. t=4,977
p<.001) anlaml› bulunmufltur. Lise 1 ve lise 3 aras›ndaki fark ise her iki grupta da anlaml› bulunmam›flt›r.

Yabanc› dil dersine ilgi hem k›z hem de erkek ö¤rencilerde lise 1 den itibaren azalmaktad›r. Bu azal-
ma her iki grupta da hem lise 1 ve lise 2 (k›z ö¤. t= -3,089 p<.01; erkek ö¤. t=-3,380 p<.01) hem de lise 1
ve lise 3 (k›z ö¤. t= -3,393 p<.001; erkek ö¤. t=-3,704 p<.001) aras›nda anlaml› bulunmufltur. Her iki grup-
ta da lise 2 ve lise 3 aras›nda ortalamalar aras›ndaki fark anlaml› bulunmam›flt›r.

Ö¤rencilerin din kültürü dersine ilgileri s›n›f seviyesine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir.

3.2.3. S›n›flara Göre Hobi Derslerinin ‹ncelenmesi

Hobi derslerine ilgi bak›m›ndan k›z ve erkek ö¤rencilerin s›n›flara göre ortalama de¤erleri fiekil 8 ve
fiekil 9’da görülmektedir.

fiekil 8 incelendi¤inde bilgisayar dersine ilginin erkek ö¤rencilerde lise 1’den itibaren azald›¤› görül-
mektedir. Bu azalma lise 1 ve lise 3 aras›nda (t=-1,963, p<.05) anlaml› bulunmufltur. K›z ö¤rencilerin bilgi-
sayar dersine ilgileri lise 2’den itibaren azalmaktad›r. Bu azalma hem lise 1 ve lise 3 (t=-2,679, p<.01) hem
de lise 2 ve lise 3 (t=-3,218, p<.01) aras›nda anlaml›d›r.

fiekil 8. Erkek ö¤rencilerde hobi derslerine
ilginin s›n›flara göre de¤iflimi

fiekil 9. K›z ö¤rencilerde hobi derslerine ilginin s›n›flara göre
de¤iflimi

fiekil 6. Erkek Ö¤rencilerde Sosyal Derslere 
‹lginin S›n›flara Göre De¤iflimi

fiekil 7. K›z Ö¤rencilerde Sosyal Derslere ‹lginin S›n›flara Göre
De¤iflimi
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Erkek ö¤rencilerin beden e¤itimi dersine ilgileri lise 1 den lise 2’ye geçiflte azalmaktad›r ve ortala-
malar ars›ndaki fark anlaml›d›r (t=-2,311, p<.05). K›z ö¤rencilerin beden e¤itimi dersine ilgileri s›n›flara gö-
re anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir.

Resim ve müzik derslerine ilgi bak›m›ndan s›n›flar aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›flt›r. 

4. TARTIfiMA

Araflt›rma sonuçlar›na göre hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin en çok ilgi duyduklar› ders bilgisayar-
d›r. Ancak faktör analizi sonuçlar›na göre ö¤renciler bilgisayar dersine hobi dersleri aras›nda yer vermifller-
dir. Yani bilgisayar ö¤renciler için bir ö¤renme ortam› olmaktan çok oyun, sohbet, bofl zaman de¤erlendir-
me arac› olarak görülmektedir. 

Almanya’da yap›lan araflt›rmalarda erkek ö¤rencilerin fizik dersine k›z ö¤rencilerden daha fazla ilgi
duyduklar› ortaya konmufltur. Fizik dersi k›z ö¤rencilerin en az ilgilerini çeken ders iken, erkek ö¤rencile-
rin en çok ilgi duyduklar› derstir (Hoffmann, Haeussler & Lehrke, 1998).

Bu araflt›rmadan elde edilen bulgular fizik dersine ilgi bak›m›ndan Almanya ile k›smen benzerlik gös-
termektedir. Buna göre erkek ö¤renciler fizik dersine k›z ö¤rencilerden daha fazla ilgi duymaktad›r. Fizik der-
si ayn› zamanda k›z ö¤rencilerin en az ilgi duyduklar› derstir. Ancak Almanya’daki araflt›rma sonuçlar›n›n ak-
sine Türkiye’de erkek ö¤rencilerin fizik dersine ilgileri di¤er derslerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça düflüktür. Bu
durum di¤er fen bilimleri derslerinde daha iyimser bir tablo sergilemesine ra¤men gerek kimya ve gerekse
biyoloji dersleri listede arka s›ralarda yer almaktad›rlar. Özellikle fen bilimleri alan›ndaki dersler ifllenirken
konular›n günlük yaflamdaki kullan›m alanlar› gösterildi¤inde ö¤renciler için ilgi çekici hale gelmektedir
(Hoffmann et al., 1998). Fen bilimleri alan›ndaki dersler ifllenirken günlük yaflamla ba¤lant›s›n›n yeterince
kurulmamas› bu derslere ilgiyi azaltan nedenlerinden biri olarak görülebilir.

Araflt›rma bulgular›na göre k›z ö¤renciler edebiyat ve yabanc› dil derslerine erkek ö¤rencilere göre daha
fazla ilgi duymaktad›r. Bununla birlikte erkek ö¤rencilerin bu derslere ilgileri düflük bulunmufltur. Almanya’da
yap›lan araflt›rmalarda da erkek ö¤rencilerin edebiyata ve yabanc› dile daha az ilgi duyduklar› ortaya konmufltur. 

Yabanc› dil dersine ilgi k›z ve erkek ö¤rencilerde lise 1. s›n›ftan itibaren belirgin flekilde azalmakta-
d›r. Bu durumun sebeplerinin detayl› araflt›rmalarla ortaya konmas› gerekmektedir.

Araflt›rma sonuçlar›na göre k›z ö¤rencilerin kimya dersine ilgileri lise 1. s›n›ftan itibaren azalmaktad›r.
K›z ö¤renciler kendileri için anlaml› olan, insanlarla iliflkili, sosyal önemi olan ve pratikte kullanabilecekleri bil-
gilere daha fazla ilgi göstermektedirler (Finke, Eisenmann & Klee, 1999). Buna göre kimya dersinin k›z ö¤ren-
cilerin bu tür beklentilerini karfl›layamad›¤› düflünülebilir. S›n›f seviyesi artt›kça ö¤rencilerin fizik ve kimya ko-
nular›na ilgilerinin azald›¤› farkl› ülkelerde yap›lan araflt›rmalarda da ortaya konmufltur (Hoffmann, 2002).

Bilgisayar ö¤rencilerin en çok ilgi duyduklar› ders olmakla birlikte, bu derse ilgi s›n›f seviyesi art›k-
ça azalmaktad›r. Bu durum üniversite s›nav› dolay›s›yla ö¤rencilerin di¤er derslere öncelik vermelerinden
kaynaklanabilir.

Araflt›rmadan elde edilen bulgulara göre biyoloji dersine ilgi hem k›z hem de erkek ö¤rencilerde lise
1’den itibaren azalmaktad›r. Araflt›rma, deney ve gözleme dayal› ifllenmesi gereken biyoloji dersinin genel-
likle düz anlat›m yöntemiyle verilmesi (Yaman, 1998) bu dersin bir ezber dersi olarak alg›lanmas›na ve il-
gide azalmaya neden olmaktad›r. 

5. SONUÇ VE ÖNER‹LER

Araflt›rman›n sonuçlar›na göre erkek ö¤rencilerin en çok ilgi duyduklar› dersler s›ras›yla bilgisayar,
din kültürü, matematik, biyoloji ve tarih iken, k›z ö¤renciler s›ras›yla en çok matematik, bilgisayar, din kül-
türü, yabanc› dil, edebiyat ve biyoloji derslerine ilgi duymaktad›r. ‹ki grupta da en az ilgi duyulan dersler
resim ve fiziktir.

Erkek ö¤renciler fizik, bilgisayar, beden e¤itimi ve din kültürü derslerine k›z ö¤rencilere göre daha
fazla ilgi duymaktad›r. Bunun yan›nda k›z ö¤rencilerin edebiyat ve yabanc› dil derslerine ilgisi erkek ö¤ren-
cilerden daha fazlad›r.
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Ö¤rencilerin derslere ilgilerinin s›n›f seviyesine göre farkl›laflt›¤› görülmüfltür. K›z ö¤rencilerin kim-
ya dersine ilgileri lise 1. s›n›ftan itibaren azalmaktad›r. Yabanc› dil dersine ilgi ise iki grupta da s›n›f sevi-
yesi artt›kça azalmaktad›r.

Bilgisayar dersine ilgi hem k›zlarda hem de erkeklerde s›n›f seviyesi artt›kça azalmaktad›r.
Co¤rafya, tarih ve edebiyat derslerine ilgi k›zlarda ve erkeklerde s›n›flara göre farkl›laflmaktad›r. Bu

derslere ilgi lise 2. s›n›fta azal›rken, lise 3. s›n›fta tekrar artmaktad›r.  
Araflt›rmadan elde edilen sonuçlar dikkate al›narak flu öneriler getirilebilir:
- Fen bilimleri dersleri içeriklerinin günlük yaflamdan deneyimler ve ö¤rencilerin kendi çevrelerin-

den örnekler içermesi ve bu ders konular›n›n yaflamdaki kullan›m alanlar›n›n gösterilmesi gereklidir.
- Fen Bilimleri dersleri anlat›l›rken konular›n mümkün oldu¤unca insan vücuduyla ba¤lant›lar›n›n

gösterilmesi de ö¤rencilerin bu derslere ilgilerini art›racakt›r.
- Yabanc› dil ö¤retiminde ö¤rencilerin derse ilgilerini artt›racak  yöntemlere ve farkl› etkinliklere yer

verilmelidir.
- ‹fllenen konular›n toplum ve insan için anlam›n› ve önemini, pratikteki faydalar›n› tan›ma ö¤ren-

cilerin ilgilerini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Derslerin içerikleri haz›rlan›rken bunlar›n da dikkate
al›nmas› konular›n ö¤renciler için daha ilginç hale getirilmesi bak›m›ndan oldukça önemlidir. 

- Ö¤retmenler alan e¤itimindeki ampirik çal›flma sonuçlar›ndan, alana göre ö¤rencinin ilgisini çekecek yön-
tem ve tekniklerden haberdar olmal›, dersin ifllenifli s›ras›nda bunlar› mümkün oldu¤unca dikkate almal›d›rlar. 

- Ö¤rencilerin ilgilerini ders s›ras›nda çekme yollar› araflt›r›lmal›d›r.
- Derslere s›n›f seviyesi artt›kça azalan ilginin sebepleri detayl› araflt›rmalarla incelenmelidir.
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