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Öz 

Bu çalışmada, genel kimya dersini alan üniversite öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumları 
laboratuar dersini alan, almayan öğrenciler ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmiş, öğrencilerin kimya 
dersine karşı tutumları ile başarıları arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini 
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde okuyan toplam 99 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 47’si 
sadece Genel Kimya II dersini alan öğrenciler (I. Grup), diğer 52 öğrenci de Genel Kimya II ve Genel Kimya 
Laboratuarı II derslerini birlikte alan öğrencilerdir (II. Grup). Çalışmadaki veriler Geban, Ertepınar, Yılmaz, 
Altan ve Şahbaz (1994) tarafından geliştirilen Kimya Dersi Tutum Ölçeği ve öğrencilerin Genel Kimya II 
dersinden aldıkları ara sınav ve dönem sonu notları ile toplanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin 
kimya dersine yönelik tutumları, ders ve laboratuarı birlikte alan II. Grup lehine olup anlamlı farklılık 
göstermektedir (X 1. Grup=  43,36, X 2. Grup=  61,65 p<0,05). Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları cinsiyet 
açısından incelendiğinde kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık gözlenmiştir (XKız= 56,54, XErkek= 49,16 p<0,05). 
Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları ile kimya dersindeki başarıları arasında düşük düzeyde bir ilişki 
tespit edilmiştir (r=0,24, p<0,05).  

Anahtar Kelimeler: Kimya dersine yönelik tutum, laboratuar uygulamaları, başarı 

 

Abstract 

In this study undergraduate students’ attitudes towards chemistry course was investigated in terms of 
taking General Chemistry Laboratory lesson and gender; and also the relationship between students’ attitudes 
towards chemistry course and their achievement was investigated. The sample of the study consists of 99 
undergraduate students attending to Hacettepe University, Faculty of Education. 47 of the students are the 
students who are taking only General Chemistry II course (I. Group), other 52 students are the ones who are 
taking General Chemistry II and General Chemistry Laboratory II courses together (II. Group).  Data of the 
study was collected with Chemistry course   Attitude Scale developed by Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altan ve 
Şahbaz (1994) and students’ midterm and final notes from General Chemistry II course .  At the end of the study 
it was observed that students’ attitudes towards chemistry course   are significant in favor of the group taking the 
General Chemistry and Chemistry Laboratory courses together (X 1. Group= 43,36, X 2. Group= 6, 65 p<0,05). When 
students’ attitudes were investigated in terms of gender, a significant difference was observed in favor of female 
course students (XFemale= 56,54, XMale= 49,16 p<0,05). A low relationship between students’ attitudes towards 
chemistry and their achievement in chemistry course   (r=0,24, p<0,05) was determined. 

Key Words: Attitude towards chemistry lesson, laboratory applications, achievement. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde bütün dünyada yürütülen eğitim-öğretim çalışmalarının ana amacı: bir dizi olguyu 

öğrenmek yerine, bilimsel veriler ve kavramlar arasında ilişki kurarak kritik düşünebilen, bilgileri 

sentezleyerek onları nasıl kullanacaklarına karar verebilen, çevresi ile ilgili, bilimsel okur-yazarlığa 

sahip bireyler yetiştirmektir (Begley, 2004). Modern dünyadaki her bireyin fen biliminin ne olduğunu, 

günlük hayatımızda nasıl rol oynadığını anlaması gerekmektedir. Bu amaçların gerçekleşmesini 

etkileyen en önemli faktörlerden biri de öğrencilerin fen bilimine yönelik tutumlarıdır. Tutum bir 

bireyin her hangi bir konuya olan duygusal uyumunu temsil etmektedir (Brandwein, Watson, ve 

Blackwood, 1958). Fen bilimlerine ve dolayısıyla kimyaya yönelik tutum ise bireylerin fen ve fen 

kavramlarına karşı sahip oldukları duygu ve hislerdir. Bu duygular pozitif ya da negatif olarak 

belirlenebilir ve zaman içerisinde değişime uğrayabilirler (Novodvorsky,1993).  

Öğrencilerin anlatılan konuya ilgi duymaları ve yaptıkları işten memnun olmaları onların 

testlerdeki ve sınavlardaki başarılarını arttırmaktadır. Her eğitim seviyesinde öğrenci başarısını 

etkileyen faktörler içerisinde tutum çok önemli yer almaktadır (Bennett ve ark., 2000). 

Bennett, Rollnick, Green ve White (2001) kimyaya yönelik daha düşük pozitif tutum 

seviyesine sahip olan üniversite öğrencilerinin daha düşük sınav notlarına sahip olduklarını 

belirlemişlerdir. Salta ve Tzougraki (2004) üniversite öğrencilerinin kimyaya yönelik tutumları ve 

başarıları arasındaki ilişkiyi 0,24 ile 0,41 arasında saptamışlardır.  

Tutumu etkileyen, yaş, ev ve okul ortamı, öğretmenin kişiliği ve öğretim tekniği, daha önceki 

bilgiler ve deneyimler, anne-babanın tutum ve davranışları gibi pek çok etmen bulunmaktadır. Ancak 

yapılan çalışmalar bu etmenler içerisinde tutumu etkilemede en fazla role sahip olanlardan birinin 

laboratuar uygulamaları olduğunu göstermektedir (Fraser, 1998; Haertel, Walberg ve Heartel, 1981, 

McRobbie ve Fraser, 1993, Stohr-Hunt, 1996, Freedman, 1997; Osborne, 2003). Laboratuarlar 

öğrencilerin sadece teorik bilgiyi öğrendikleri yerler olmayıp bilimsel metodolojiyi anladıkları, bir 

bilim adamı gibi davranabildikleri ve pratik yeteneklerini geliştirdikleri uygulamalardır. Kimya dersini 

daha ilginç kılmakta, öğrencileri pozitif yönde etkileyerek tutumlarını ve başarılarını artırmaktadır. 

Laboratuarlar öğrencilerin tek başına ya da küçük gruplar halinde işbirliği içinde çalıştıkları, bilimsel 

olayları araştırıp inceledikleri ortamlardır. Hofstein ve Lunetta (1982), Lazarowitz ve Tamir (1994) 

laboratuar aktivitelerinin sosyal ilişkileri geliştirdiğini, pozitif tutum oluşturarak bilişsel gelişmeye 

yardımcı olduğunu savunmaktadırlar. Sınıfta işlenen derslere kıyasla daha samimi bir ortam 

oluşturması, öğretmen-öğrenci iletişimine olanak sağlaması ile yapılandırmacı ve pozitif bir öğrenme 

ortamı sağlamaktadır (Lazarowitz, 1991; Tobin, 1990). Bu konuda yapılan bazı araştırmalarda: 

Ornstein (2006) ortaöğretim seviyesinde uygulamaya dayalı laboratuarların okullarda 

uygulanma düzeyini ve öğrencilerin tutumuna etkisini incelediği çalışmasında, öğrencileri laboratuar 

dersini alıp almamalarına göre kontrol ve deney gruplarına ayırmıştır. Her iki grupta yapılan 

karşılaştırmalar sonucunda: müfredatlarında laboratuar derslerini düzenli olarak alan öğrencilerin, 
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düzenli olarak almayan öğrencilere göre daha fazla pozitif tutumlara sahip oldukları, eğer laboratuar 

uygulamalarında sorgulamaya dayalı yöntem kullanılırsa bunun da öğrencilerin tutumunu pozitif 

yönde etkilediğini saptamıştır.  

Adesoji ve Raimi (2004) ise araştırmalarında öğrencilerin kimya dersine yönelik negatif tutum 

geliştirmelerinin nedenlerini zayıf ders anlatım yöntemleri, uygulamalarda laboratuar aktivitelerine yer 

verilmiyor oluşu ve öğrencilerin problem çözme yeteneklerinin zayıf olması olarak belirlemişledir. 

Yapılan analizlerde laboratuar dersini alan öğrencilerin kimyaya yönelik daha pozitif tutuma sahip 

oldukları belirlenmiştir.  

Wolf ve Fraser (2008), sınıftaki öğrenme ortamı ile öğrencilerin tutumları ve başarıları 

arasındaki ilişkiyi incelemişledir. İnceleme sonucunda, öğrenme ortamı olarak da sorgulamaya dayalı 

olan ve olmayan laboratuar uygulamaları belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda uygulamaya 

dayalı laboratuar derslerini alan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha olumlu tutuma sahip 

oldukları ve başarı seviyelerinin daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir.  

Orehowski (1999) üniversite kimya öğrencileri arasında laboratuar dersi alan ve almayan 

öğrencilerin tutumları ve kimya başarıları arasındaki ilişkiyi karşılaştırdığı çalışmasında laboratuar 

dersini alan öğrencilerin kimya dersine yönelik tutum ve başarılarının diğer öğrencilere göre daha 

yüksek olduğunu saptamıştır.  

Temel, Oral ve Avanoğlu (2000), Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin deneye 

yönelik tutumları ile titrimetri deneylerini planlama ve uygulama başarıları arasında ilişki olup 

olmadığını incelemişledir. Çalışmanın sonucunda Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin deneye 

yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu, bununla birlikte bütün öğrencilerin deneye yönelik tutumları 

ile titrimetri deneyini planlama ve uygulama başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

saptanmıştır.   

Öğrencilerin tutumunu etkileyen diğer etkili faktörlerden biri de cinsiyettir. Kız ve erkek 

öğrencilerin fen derslerine dolayısıyla kimyaya yönelik olan tutumları da farklılık göstermektedir. 

Erkek öğrenciler nesneleri birbirine bağlamak, modeller inşa etmek ve aksiyon içeren aktiviteleri 

yerine getirmek, fenle ilgili haberleri dinlemeyi ve kitapları okumayı severken, kız öğrenciler sınıf 

dışında hayvan besleme ve bakım, yaprak koleksiyonu yapmak gibi hayat bilgisi aktivitelerinden zevk 

almaktadırlar (Farenga and Joyce 1997a,b). Özel olarak öğrencilerin kimyaya yönelik tutumları 

dikkate alındığında cinsiyetin tutuma etkisini ilk olarak inceleyen Hofstein ve arkadaşları tarafından 

1977 yılından günümüze pek çok araştırma yürütülmüştür. Dhindsa ve Chung (1999) kimya 

motivasyonu, kimyadan zevk almak, kaygı ve kimyaya verilen önem alt başlıklarını incelediği 

çalışmalarında, kız öğrencilerin kimya dersinden erkek öğrencilere göre daha fazla zevk aldıklarını 

tespit etmişlerdir. Steinkamp ve Maehr (1984), Shannon ve arkadaşları (1982), kız öğrencilerin 

tutumlarının erkek öğrencilere göre daha pozitif bulan diğer araştırmacılardandır. Salta ve Tzougraki 

(2004) ise kimya dersinin zorluğu, kimya dersine ilgi, kimya dersinin öğrencilerin geleceği ve 

hayatlarındaki önemi konularını incelemiş ve bu değişkenler ve kimyaya yönelik tutum açısından 
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herhangi bir cinsiyet farkı tespit etmemişlerdir. Wolf ve Fraser (2008) ise sorgulamaya dayalı 

laboratuar uygulamalarının kız ve erkek öğrencilerin tutumlarına etkisini incelemiş ve erkek 

öğrencilerin tutumlarının daha yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir. Araştırmacılar bu sonucun nedeni 

olarak, erkek öğrencilerin kendi deneylerini kurmada kız öğrencilerden daha hevesli ve cesur 

olmalarını ve fen derslerinden daha fazla zevk almalarını belirlemişlerdir.  

 

1.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada, genel kimya dersi alan öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları, laboratuar 

dersini alan ve almayan öğrenciler ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmiş, öğrencilerin kimya 

dersine yönelik tutumları ile başarıları arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.  

Araştırmada cevap aranan sorular: 

1. a) Öğrencilerin kimya başarıları ne düzeydedir? 

    b) Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları ne düzeydedir? 

2. Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları laboratuar dersi alan ve almayan öğrencilere 

göre farklılık göstermekte midir? 

3. Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

4. Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları ile kimya ders başarıları arasında bir ilişki var 

mıdır?  

 

2. YÖNTEM 

Bu araştırma tarama modeli ile yapılmıştır. 

 

2.1.Örneklem 

Çalışmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde okuyan; sadece Genel 

Kimya II dersini alan (1. Grup, 47 öğrenci) ve Genel Kimya II ve Genel Kimya Laboratuarı II 

derslerini birlikte alan (2. Grup, 52 öğrenci) toplam 99 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin kimya 

dersine yönelik tutumuna ders işleme teknikleri, dersin içeriği, dersi veren öğretim elemanının kişilik 

özellikleri etkili olacağı düşünülerek her iki gruba ders aynı öğretim elemanı tarafından verilmiştir.  

 

2.2.Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri, Kimya Tutum Ölçeği ve öğrencilerin Genel Kimya II dersinden aldıkları 

ara sınav ve dönem sonu sınav notları kullanılarak toplanmış ve değerlendirilmiştir. 

 

2.2.1.Kimya Tutum Ölçeği 

Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmek için Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altan 

ve Şahbaz (1994) tarafından öğrencilerin fen bilgisine yönelik tutumlarını ölçmek için geliştirilen 15 
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maddelik likert tipi ölçek kimya dersine adapte edilerek kullanılmıştır. Kullanılan ölçeğin güvenilirliği 

0,83’tür.  

 

2.3. Veri Toplama Süreci 

2007–2008 eğitim öğretim yılı bahar döneminde I. ve II. Gruplardaki öğrenciler dönem 

boyunca Genel Kimya II dersini aynı öğretim elemanından düz anlatım ve soru cevap yöntemi ile 

almışlardır. II. Gruptaki öğrenciler aynı içerikteki Genel Kimya II dersinin yanında Genel Kimya 

Laboratuarı II dersini de almışlardır. Genel Kimya II dersinde öğrencilere Çözeltiler, Kimyasal 

Kinetik, Kimyasal Denge, Asit-Bazlar, Redoks, Elektrokimya ve Organik Kimya ile ilgili bilgiler 

temel kavramlar ve öğretilmiştir. Genel Kimya Laboratuarı II dersinde ise öğretilen bu bilgilerle ilgili 

pH Deneyi, Asit-Baz Titrasyonu, Kimyasal Denge, Çözünürlük, Kristallendirme ve Saflaştırma,  

Elektroliz, Sabun ve Aspirin Sentezi deneyleri yaptırılmıştır. Genel Kimya laboratuarı II dersini alan 

öğrenciler öğrendikleri temel kimya kavramlarını laboratuarda deneylerle uygulama ve gözlemleme 

şansına sahip olmuşlardır. Her iki gruptaki öğrencilerin Genel Kimya Dersindeki başarıları ara sınav 

ve dönem sonu sınav notları ile değerlendirilmiştir. Dönem sonunda kimya dersine yönelik tutumlarını 

belirlemek amacıyla “Kimya Tutum Ölçeği” uygulanmıştır.  

 

2.4.Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklemler için t testi ve 

Pearson Korelâsyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırmanın analizi SPSS 15,0 paket programı ile 

yapılmıştır. 

  

3. BULGULAR 

Genel kimya dersi alan öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları laboratuar dersi alan ve 

almayan öğrenciler ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmiş, öğrencilerin kimya dersine karşı 

tutumları ile başarıları arasında ilişki olup olmadığı istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analizlerden 

elde edilen bulgular tablolar halinde verilmiştir.   

a) Öğrencilerin kimya başarıları ne düzeydedir? 

b) Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları ne düzeydedir? 
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Tablo 1: Öğrencilerin Kimya Dersindeki Başarıları ve Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına 

İlişkin İstatistik Değerler 

Gruplar N x  ss 
1. Grup Kimya Başarı 47 61,00 20,71 

2. Grup Kimya Başarı 52 66,31 12,01 

1. Grup Tutum 47 43,36 12,38 

2. Grup Tutum 52 61,65 7,60 

 

Tablo1 incelendiğinde, öğrencilerin kimya dersindeki başarı puanlarının ortalamaları; I. grup 

için X = 61,00 ve II. grup için X = 66,31,  I. Grup öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum 

puanlarının ortalaması X = 43,36 ve II. Grup öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum puanlarının 

ortalamasının ise X = 61,65 olduğu saptanmıştır.  

Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları laboratuar dersi alan ve almayan öğrencilere göre 

farklılık göstermekte midir? 

 

Tablo 2: Öğrencilerin Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına İlişkin t-Testi Sonuçları 

Gruplar N x  ss t p 
1. Grup 

 47 43,36 12,38 

2. Grup 
 52 61,65 7,60 

8,95 0,003 

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları, ders ve laboratuarı 

birlikte alan 2. grup öğrencilerinin lehine olup gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdiği 

saptanmıştır (X 1. Grup=  43,36, X 2. Grup=  61,65 p<0,05).  

• Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

 

Tablo 3: Öğrencilerin Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t-

Testi Sonuçları 

Cinsiyet N x  ss t p 
Kız 55 56,54 11,49 
Erkek 44 49,16 14,70 2,74 0,04 

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarının kız öğrenciler lehine 

anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (XKız= 56,54, XErkek= 49,16 p<0,05). 

• Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları ile kimya dersindeki başarıları arasında bir 

ilişki var mıdır?  
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Tablo 4: Öğrencilerin Kimya Dersine Yönelik Tutumları ile Kimya Dersindeki Başarıları 

Arasındaki İlişkiye İlişkin Korelâsyon Analizi Sonuçları 

 N r p 
Kimya Başarı 
Kimya Tutum 99 0,24 0,018 

 

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları ile kimya dersindeki 

başarıları arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda 

korelasyon katsayısı (r=0,24, p<0,05) olarak tespit edilmiştir.  

 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Öğrencilerin kimya dersindeki başarıları ve kimya dersine yönelik tutumlarına ilişkin verilerin 

değerlendirilmesi sonucunda ders ve laboratuarı birlikte alan öğrencilerin kimya başarılarının daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bulgular Üce, Sarıçayır ve Demirkaynak’ın (2003) çalışmalarındaki 

bulgularla da desteklenmektedir. Araştırmacılar benzer şekilde kimya konularından asitler-bazlar 

konusunun öğretiminde laboratuar kullanımının öğrenci başarısını önemli ölçüde arttırdığını 

saptamışlardır. Öğrencilerin kimyaya yönelik tutumları değerlendirildiğinde ise ders ve laboratuarı 

birlikte alan öğrencilerin tutumlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, Orehowski’nin 

(1999) laboratuar uygulamalarının lise öğrencilerin kimyaya yönelik tutumlarına ve başarılarına 

etkisini araştırdığı laboratuar uygulamalarını alan öğrencilerin daha olumlu tutumlara sahip olduğu ve 

daha başarılı bulundukları çalışmasındaki bulgularla ve Stohr-Hunt (1996), Blosser (1993) ve Wolf ve 

Fraser (2008)’in çalışmalarında ulaştıkları sonuçlarla uyum halindedir.  

Genel Kimya laboratuar II dersini alan öğrenciler öğrendikleri temel kimya kavramlarını 

deneylerle uygulama ve gözlemleme şansına sahip olmuşlardır. Örneğin Asit-Bazlar konusunda 

öğrendikleri pH ve indikatör kavramlarını kendileri deneylerde gözlemleme şansına sahip olmuşlardır. 

Teorik olarak öğrendikleri Le-Chatelier ilkesini Kimyasal Denge deneyinde gözlemlemişlerdir. 

Elektroliz ile bakır kaplama deneyinde ise kullandıkları çeşitli anahtar, küpe vb. gibi araç gereçleri 

bakır ile kaplarken yükseltgenme indirgenme olaylarını daha iyi kavramışlardır. Organik kimyada 

gördükleri fonksiyonel gruplar konusu ile ilgili sabun ve aspirin sentezi deneyinde ise günlük hayatta 

oldukça sık kullandıkları iki kimyasal maddeyi kendilerinin sentezliyor oluşu onlara çok ilgi çekici 

gelmiştir. Ayrıca öğrenciler gruplar halinde çalıştıkları için hem grup içindekilerle ve ders 

sorumlusuyla olan iletişimleri artmıştır. Laboratuvar dersinde öğretim elemanına anlamadıkları ve 

merak ettikleri noktaları anında sorma şansına sahip olmuşlardır. Laboratuarda yaptıkları gözlemler 

sayesinde kimya onlar için soyut bir ders olmaktan çıkmıştır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki 

öğrenciler derslerden zevk aldıklarında, dersler aktivitelerle desteklendiğinde, anlatılan kavramları 

zihinlerine yerleştirebilmekte ve o dersten daha fazla zevk almaktadırlar (Wong ve Fraser 1996).  
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Öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediğinin araştırılması sonucunda ise kız öğrencilerin tutumlarının erkek öğrencilere göre 

anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (XKız= 56,54, XErkek= 49,16 p<0,05). Bu bulgular, Dhindsa ve 

Chung (1999), Steinkamp ve Maehr (1984), Shannon ve ark..(1982), Salta ve Tzougraki (2004)’nin 

çalışmalarındaki bulgularla benzerlik göstermektedir. Bunun nedeni erkek öğrencilerin fen alanında 

teknoloji içeren, aksiyona dayalı ya da tasarıma dayalı aktiviteleri sevmeleri ve kendilerine uygun 

bulmaları; kız öğrencilerin ise günlük hayattaki olaylarla daha çok ilgilenip olayların neden? Ve niçin? 

Tarzı sorulara daha fazla ilgi duyuyor olmaları olabilir.  

Öğrencilerin kimyaya yönelik tutumları ve genel kimya dersindeki başarıları arasında ilişki 

olup olmadığı incelendiğinde, kimyaya yönelik tutumları ile genel kimya dersindeki başarıları 

arasında, düşük düzeyde de olsa, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Korelâsyon 

katsayısı r=0,24 olup r2 değeri 0,057 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin genel kimya dersindeki 

başarılarının % 5,7’sinin genel kimya dersine olan tutumdan kaynaklandığı ifade edilebilir. Bu 

bulgular Freedman (1997) tarafından yapılan çalışmanın bulguları ile de benzerlik göstermektedir. 

Freedman çalışmasında, öğrencilerin laboratuar dersleri ve fen derslerine yönelik tutumları ile 

başarıları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve tutumun başarıya etkisini ders ve laboratuarı birlikte alan 

öğrencilerde %7,6 olarak saptamıştır.   

Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre: 

• Öğrencilerin kimya dersinde başarılı olabilmeleri için gereken en önemli unsurlardan biri 

onların pozitif tutum geliştirmelerinin sağlanmasıdır. Çünkü bireyler bir konuya ilgi 

duyduklarında ve pozitif davrandıklarında o konuda çalışma isteği gelişmektedir. 

• Öğrencilerin kimyaya yönelik tutumlarına ve kimya dersindeki başarılarına laboratuar ders ve 

uygulamalarının etkisi çok fazladır. 

•  Fen dersine yönelik pozitif tutuma sahip olma, gelecekte öğretmen olacak Eğitim Fakültesi 

öğrencileri için çok büyük önem taşımaktadır. Öğretmen adayları fen dallarının tümüne 

yönelik pozitif tutuma sahip olurlarsa onların yetiştireceği öğrencilerin de fen bilimlerine, 

teknolojiye, etrafında gerçekleşen olaylara ilgi duyan bilimsel okur-yazarlığa sahip bireyler 

olma olasılıkları artar. Bu nedenle, bütün eğitim seviyelerinde fen alanı özellikle kimya 

dersleri laboratuar destekli olarak işlenmelidir.  
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