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Öz
Bu araştırmanın amacı yedinci sınıf öğrencilerinin fene ilişkin motivasyon
ve öz yeterlik inançlarının fen bilimleri dersindeki başarıları ile ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda çalışmada nicel yöntem içerisinde değerlendirilen ilişkisel
tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Güdülenme
ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” ve “Öz Yeterlik Kaynakları Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ il merkezinde sekiz farklı okulda öğrenim
gören 160 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 98’ i (%61,25)
kız 62’ si (%38,75)ise erkektir. Çalışma yapılacak öğrencilerin belirlenmesinde
uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden elde
edilen verilerin analizleri, çıkarımsal istatistik yöntemlerinden olan çoklu regresyon
ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin
fene ilişkin motivasyon ve öz yeterlik inançları ile fen bilimlerindeki başarıları
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Fene ilişkin motivasyon ve
öz yeterlik inanç puanlarının fen bilimleri başarısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı
olduğu tespit edilmiştir.
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AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SEVENTHGRADE STUDENTS’ MOTIVATION AND SELF-EFFICACY BELIEFS
WITH SCIENCE ACHIEVEMENT
Abstract
The aim of this research was to examine the relationship between seventh-grade
students’ motivation and science self-efficacy beliefs with science achievement. This
research was conducted with a relational model. In order to collect data, motivation
belief scale which is a sub-scale of “Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)” and “Resources of Self-Efficacy Scale” were used. The sample of the
study was composed of 160 seventh grade students. While 61.25% of samples were
girls, 38.75% of them were boys. In the analysis of the data, multiple regressions
and a correlation analysis were utilized. The results of the correlation analyses
showed a positive middle-level relationship between motivation belief and science self-efficacy perception variables. Results of the multiple regression analyses
also showed that motivation belief and science self-efficacy perception positively
predicted science achievement. Students’ motivate and science self-efficacy beliefs
explain about 48% of the total variance regarding their science achievement.
Keywords: Motivate Beliefs, Science Self-Efficacy Beliefs, Science Achievement,
Science Teachers, Middle School Students’
Giriş
Öğrencilerin fen bilimlerini öğrenme konusundaki motivasyon ve öz yeterlik
inançları, onların akademik başarılarını ve ilerleyen dönemlerdeki bilim, teknoloji,
mühendislik ve matematik (STEM) alanları ile ilgili kariyer seçimlerini etkileyen
önemli faktörlerdendir (Krapp ve Prenzel, 2011; Osborne, Simon ve Collins, 2003).
Ülkelerin ekonomik anlamda gelişmesi, STEM alanlarında yüksek nitelikli insan
gücü yetiştirebilmesine bağlıdır (New York Carnegie Corporation, 2009; Tıp Enstitüsü, 2007). Bundan dolayı, dünya genelinde, eğitimciler ve öğrenciler tarafından,
fen öğrenmedeki motivasyon ve öz yeterlik inançlarının önemi üzerinde durulmakta
ve bu konulara dikkat çekilmektedir (Renninger, Nieswandt ve Hidi, 2015).
Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarındaki başarılarında önemli bir yeri olan
motivasyon inancı, Antle, Tanenbaum, Bevans, Seaborn ve Wang (2011) tarafından
bireylerin, kişisel merakları ve herhangi bir beklentileri olmaksızın öğrenmeleri
ve bu öğrendikleri ile tatmin olmaları duygusu şeklinde tanımlanırken, Pintrich
ve Schunk (1996: 5) tarafından ise, hedefe yönelik faaliyetlerin başlatıldığı ve
sürdürüldüğü bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme konusundaki motivasyon inançları, onların öğrenme süreçlerini destekleyen psikolojik
özelliklerden biri olarak kabul edilmektedir.
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Fen bilimlerindeki başarı oranında öğrencilerin motivasyon inançlarının rolü,
yıllardır fen eğitimi alanında yapılan çalışmalara konu olmuştur. Öğrencilerdeki
motivasyon inancının, onların öğrenme-öğretme sürecindeki aktif katılımına ve
fen bilimleri dersinde başarılı olmalarına katkı sağladığını gösteren çalışmalar
bulunmaktadır (Ör: Jack, Lin ve Yore, 2014; Pintrich, 1999; Wigfield ve Eccles,
2000). Ayrıca birçok çalışma sonucunda, öğrencilerin fen bilimleri başarıları ile
motivasyon inançları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır
(Ör: Liou, 2014a; Liou ve Liu, 2015; Wang ve Liou, 2017).
Öğrencilerin fen bilimleri dersinde başarısız olma nedenleri arasında yaşanılan
motivasyon problemlerinin de olduğu görülmektedir. Bu motivasyon problemlerinin
nedenlerinden biri, öğrencilerin görevlerini kısa sürede bırakmalarına neden olan
öz yeterlik inançlarının düşük olmasıdır (Margolis ve McCabe, 2003). Öğrencilerin
eğitim-öğretim hayatındaki başarılarında önemli bir diğer kavram olan öz yeterliği,
Baundra (1997), bireyin üstlendiği görevi başarılı bir şekilde yapabilme kapasitesine
olan inancı şeklinde tanımlamaktadır. Schunk (1995) ise öz yeterlikleri düşük olan
öğrencilerin, zorlandıkları konularda çaba gösterme ve başarılı olma ihtimallerinin,
öz yeterlikleri yüksek olan öğrencilere göre düşük olduğu sonucuna ulaşmış ve öz
yeterliğin öğrenci başarısındaki önemine dikkat çekmiştir.
Öğrencilerin sahip oldukları öz yeterlik inançları onların akademik başarılarının
tahmin edilmesinde önemli bir gösterge olduğu ve literatürdeki birçok çalışmada
öz yeterlik inancının akademik başarıyı ve öğrenmeye yönelik isteği artırdığına
yönelik sonuçlar elde edilmiştir (Ör: Aktamış vd., 2016; Caprara vd., 2011; Çaycı,
2013; Fettahlıoğlu vd. 2011; İsrael, 2007; Komarraju ve Nadler, 2013; Kuzgun,
2000; Pajares, 2002; Yeşilyurt, 2011).
Chang ve Cheng, (2008) tarafından yapılan çalışmada, fen başarısı ile fene
yönelik ilgi ve özgüven arasındaki ilişki incelenmiş ve aralarında pozitif yönde bir
ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Liou ve Ho (2018) tarafından öğrencilerin sınıf
içi öğretim uygulamalarına ilişkin algıları ile öğretim uygulamaları, motivasyonel
inançları ve fen başarısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda öğrencilerin fen başarıları ile motivasyonel inanç
arasında ilişki olduğunu belirlenmiştir. Wang ve Liou (2017) tarafından yapılan
çalışmada hem öğrenci hem de okul düzeyinde motivasyonel inanç ile fen başarısı
arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda motivasyonel inancın fen başarısı
üzerinde pozitif bir etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Areepattamannil, Freeman
ve Klinger (2011) tarafından yapılan çalışmada öz-yeterlik ile fen başarısı arasında
güçlü pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada,
öğrencilerin fen öğrenme yetenekleri için olumlu algıya sahip olmaları onların
yüksek fen başarısına sahip olma ihtimallerini arttıracağı belirtilmektedir. Wang,
Liang ve Tsai (2018) tarafından yapılan çalışmada, ABD’ li öğrencilerin sahip
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oldukları öz yeterlik becerileri onların akademik başarılarını arttırdığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Ülkemizdeki öğrencilerin de katıldığı TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınavlardaki başarı durumlarına bakıldığında öğrencilerimizin fen başarı puanlarının, genel
puan ortalamalarının altında olduğu görülmektedir (Gök, 2014; Martin, Mullis,
Foy ve Stanco, 2011; MEB, 2013). Bu sonuçların nedenlerinin araştırılması ve elde
edilen bulgulara göre düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin eğitim
ve öğretim hayatlarında, fen bilimleri dersinde başarılı olup, bu başarılarını artırabilmek için fen konularına yönelik meraklı olmaları ve bu merakla birlikte öğrenme
faaliyetinde bulunmaları gerekmektedir. Bununla birlikte öğrenme faaliyeti kapsamında da yapılması gerekli olan şeyleri yapabilme kapasitesine sahip olmaları önem
taşımaktadır. Öğrencilerin sahip oldukları fene ilişkin motivasyon ve fen öz yeterlik
inancının akademik başarı ile ilişkisi literatürdeki çalışma sonuçlarında belirlenmişken, bu değişkenlerin fen bilimleri başarısını yordama gücünün belirlenmesine
yönelik herhangi bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Bu nedenle çalışmada, yedinci
sınıf öğrencilerinin fene ilişkin motivasyon ve öz yeterlik inançlarının fen bilimleri
dersindeki başarıları ile ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarının
öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim öğretim süreçlerinde bu ilişki düzeylerine
göre planlamalar yapmalarına fikir verecek olması ayrıca sonraki çalışmalara kaynak
oluşturması açısından literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, yedinci sınıf öğrencilerinin fene ilişkin motivasyon ve
öz yeterlik inançlarının fen bilimleri dersindeki başarıları ile ilişkisini incelemektir.
Bu ana amaç kapsamında aşağıdaki alt araştırma soruları araştırılmıştır.
Alt Problemler
1. Öğrencilerin fene ilişkin motivasyon ve fen öz yeterlik inançları ile fen bilimleri başarı puanları arasında istatistiksel olarak ilişki var mıdır?
2. Öğrencilerin fene ilişkin motivasyon ve fen öz yeterlik inançları, fen bilimleri
dersindeki başarısını yordamakta mıdır?
Yöntem
Çalışmada yedinci sınıf öğrencilerinin fene ilişkin motivasyon ve öz yeterlik
inançlarının fen bilimleri dersindeki başarıları ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla
ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. İlişkisel tarama, sayısal veriler kullanarak,
kesin ve genellenebilir sonuçlara ulaşmayı amaçlayan çalışmalarda kullanılan nicel
yöntem içerisinde sayılmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2017). İlişkisel tarama yöntemi
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genel olarak iki veya daha fazla değişken arasındaki mevcut durumu ilişkisel olarak
belirlemek veya bu mevcut durumlarından dolayı ortaya çıkması olası sonuçları
yordamak için kullanılmaktadır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012).
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, Elazığ il merkezinde bulunan 8 farklı okulda
öğrenim gören 160 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır (Tablo1). Bu öğrencilerin 98’i (%61,25) kız, 62’si ise erkektir (%38,75). Çalışma yapılacak öğrencilerin
belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Uygun örnekleme yönteminde araştırmacı tarafından, çalışması için kolay, ucuz ve hızlı olacak şekildeki
deneklerden veri toplanmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2017).
Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin sayıları
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam

F
98
62
160

%
61,25
38,75
100

Veri Toplama Araçları
Fen bilimleri alanındaki başarıları değerlendirmek amacıyla, öğrencilerin yılsonu karnelerindeki fen bilimleri dersine ait birinci ve ikinci dönem notlarının
ortalamaları dikkate alınmıştır.
Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği
“Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ)”, Pintrich, Smith, Garcia
ve Mckeachie (1991) tarafından “The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)” ismiyle üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilmiştir. Karadeniz,
Büyüköztürk, Akgün, Çakmak ve Demirel (2008) MSLQ ölçeğini 12-18 yaş öğrenciler üzerinde Türk kültürüne uyarlamıştır. Bu ölçek, motivasyon (güdülenme)
ve öğrenme stratejileri olmak üzere iki bölümden oluşmakta olup 7’li likert yapıya
sahiptir. Ölçeğin, motivasyon kısmında 25 madde, öğrenme stratejileri kısmında ise
46 madde bulunmaktadır. Karadeniz vd. (2008) çalışmasında ölçeğin, motivasyon
alt boyutunun Cronbach alpha değerleri .67 ile .86 arasında, öğrenme stratejileri
alt boyutunun Cronbach alpha değerleri ise .63 ile .88 arasında değişmektedir.
Pintrich vd. (1991), araştırmaların amaçlarına göre motivasyon ve öğrenme stratejileri alt bölümlerinin yalnız da kullanabileceğini belirtmiştir. Bu çalışmanın
amacı doğrultusunda, uyarlanmış MSLQ ölçeğinin sadece motivasyon alt boyutu
kullanılmıştır.
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Öz Yeterlik Kaynakları Ölçeği
Araştırmada, yedinci sınıf öğrencilerin öz yeterliklerini belirlemek için, Lent,
Lopez ve Bieschke (1991) tarafından geliştirilen ve Kıran (2010) tarafından Türkçeye çevrilip uyarlanan “Öz Yeterlik Kaynakları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, geçmiş
yaşantılar, dolaylı yaşantılar, sözel iknalar ve psikolojik durum alt boyutlarından
oluşmaktadır. Bu ölçeğin, alt boyutlarının Cronbach alpha değerleri .54 ile .83
arasında değişmektedir.
Veri Analizi
Çalışmada kullanılan veriler 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, araştırmaya
katılan öğrencilerin gönüllülük esasına dayalı olarak elde edilmiştir. Araştırmacı
tarafından ölçeklerin yanıtlanma işleminden önce öğrencilere araştırma konusu ve
ölçekler hakkında bilgiler verilmiştir. Veri analizinden önce ölçekler incelenmiş ve
hatalı formlar yapılacak olan analize dâhil edilmemiştir. Verilerin analizleri SPSS 22
programı aracılığı ile .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Fene ilişkin motivasyon ve öz yeterlik inançlarının fen bilimleri dersindeki başarı puanları ile arasındaki
ilişkinin belirlenmesi için korelasyon analizi uygulanmıştır. Fene ilişkin motivasyon
ve öz yeterlik inançlarının fen bilimleri başarı puanlarını ne derece yordadığını
belirlemek için ise çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizi
yapabilmek için bazı varsayımların karşılanıp karşılanmadığı test edilmiştir. Çoklu
regresyon analizi yapabilmek için örneklem sayısının 50 + 8m‘den (m kullanılan
bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir) büyük olması istenmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2007, s. 123). Yedinci sınıf öğrencilerinin fene ilişkin motivasyon
ve öz yeterlik inançları bu çalışmanın bağımsız değişkenlerini oluşturmaktadır.
Formüle göre bu çalışmada örneklem büyüklüğünün 66 veya 66’nın üzerinde olması
gerekmektedir. Çalışmada örneklem büyüklüğü 160’ dır. Çoklu regresyon analizi
yapabilmek için normalliğin sağlanması gerektiği belirtilmektedir (Seçer, 2015).
Değişkenlerin normallik göstergeleri olan ortalama, mod, medyan, çarpıklık ve
basıklık değerleri Tablo2’ de verilmiştir. Tablo2 incelendiğinde ortalama, medyan
ve mod değerlerinin bir birine yakın olması ayrıca değişkenlerin basıklık çarpıklık
değerlerinin ±1 arasında olması, veri dizisinin normal dağılım gösterdiğinin bir
ispatı olarak değerlendirilmektedir (Morgan vd., 2004). Bağımsız değişkenler
arasında yüksek düzeyde ilişkinin olmaması gerekmektedir (Field, 2009). Yapılan
analiz sonucunda fene ilişkin motivasyon ile öz yeterlik inançları arasında orta
düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir (r=.538, p<.001; Tablo3).

500

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,
Yıl: 8 • Cilt: 8 • Sayı: 16 • Güz/Autumn 2018

Tablo 2. Fen başarısı, fene ilişkin motivasyon ve fen öz yeterlik inançlarının
tanımlayıcı istatistik sonuçları
Fen Başarısı
Motivasyon

Kişi Sayısı
160
160

X
68,38
4,10

Medyan Mod
69
65
4,04
4,05

SS
13,07
1,17

Çarpıklık Basıklık
-416
-300
,032
,995

Öz Yeterlik

160

2,95

2,97

,12

-,661

2,91

595

Bulgular
Araştırmanın birinci problem cümlesi olan “Öğrencilerin fene ilişkin motivasyon ve fen öz yeterlik inançları ile fen bilimleri başarı puanları arasında ilişki var
mıdır?” sorusuna yönelik elde edilen bulgular Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin fene ilişkin motivasyon inançları, fen öz yeterlik inançları
ve fen bilimleri başarı puanları arasındaki korelasyon sonuçları
Değişkenler
Fen öz yeterlik
Motivasyon İnanç
Fen Bilimleri Başarı
Puanları

Fen öz yeterlik Motivasyon İnanç
1
,538
1
,473
,684

Fen Bilimleri Başarı Puanları

1

Öğrencilerin fen öz yeterlik inanç puanları ile fene ilişkin motivasyon inanç
puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde (r=.538, p<.001), fen öz yeterlik puanları ile fen bilimleri başarı puanları arasında pozitif yönde zayıf düzeyde (r=.473,
p<.001) ve fen bilimleri başarı puanları ile fene ilişkin motivasyon inancı arasında
pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki vardır (r=.684, p<.001).
Araştırmanın ikinci problem cümlesi olan “Öğrencilerin fene ilişkin motivasyon
ve fen öz yeterlik inançları, fen bilimleri başarısını yordamakta mıdır?” sorusuna
ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin fene ilişkin motivasyon ve fen öz yeterlik inançları ile fen
bilimleri başarısını yordamasına ilişkin çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları
Değişken
B
Standart Hata
sabit
-5,962
19,994
Motivasyon 6,761
,761
Öz Yeterlik 15,797
7,284
R=,695
R2=,483
F (2-157)= 73,442
p=0,000

β
,605
,148
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t
,298
8,887
2,169

P
,766
,000
,032

İkili r
,684
,473

Kısmi r
,579
,171
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Çoklu regresyon analizi, öğrencilerin fen bilimleri başarısı üzerine etkisi olduğu
düşünülen, fene ilişkin motivasyon ve öz yeterlik inançları değişkenlerinin, öğrenci başarısını ne derece yordadığını ortaya koymak için uygulanmıştır. Bu analiz
sonucunda, öğrencilerin fene ilişkin motivasyon ve öz yeterlik inanç değişkenleri
ile fen bilimleri başarı puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir
(R=,695, R2=0,483; F (2-157)= 73,442, p<0,01).
Söz konusu değişkenler birlikte fen başarısındaki değişimin % 48’ ini açıklamaktadır. Standartlaştırılmış regresyon katsayılarına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin fen bilimleri başarısı üzerindeki önem sırası, fene ilişkin motivasyon inancı
(β=0,605) ve öz yeterlik inancı (β=0,148) şeklindedir. Regresyon katsayılarının
anlamlılık testleri göz önüne alındığında, yordayıcı değişkenlerden motivasyon
(p<0,01) ve öz yeterlik inancı (p<0,01) değişkenlerinin başarı üzerinde anlamlı
yordayıcı oldukları görülmektedir.
Regresyon analizinin sonucuna göre başarıyı yordayan regresyon denklemi
ise şu şekildedir: Fen başarı puan= (6,761*motivasyon inanç puanı) + (15,797*öz
yeterlik puanı) + (-5,962)
Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerinin fene ilişkin motivasyon ve fen öz
yeterlik inançları ile fen bilimleri dersi arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca bu
değişkenlerin fen bilimleri dersi başarı puanına etkisi belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda, yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri başarı puanı ile
fene ilişkin motivasyon ve fen öz yeterlik inançları arasında pozitif bir ilişki olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerin fene ilişkin motivasyon inançları ile öz yeterlik inançları
arasında pozitif yönde orta düzeyde (r=.538, p<.001), fen öz yeterlik inançları ile
fen bilimleri başarı puanları arasında pozitif yönde zayıf düzeyde (r=.473, p<.001)
ve fen bilimleri başarı puanları ile fene ilişkin motivasyon inançları arasında pozitif
yönde orta düzeyde (r=.684, p<.001) bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Literatürde
bu çalışmanın sonucuna paralel şekilde öğrencilerin motivasyon inançları ile fen
bilimleri başarı puanları arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteren birçok çalışma
bulunmaktadır (Borsato ve Stobel, 2013; Kızılgüneş, Tekkaya ve Sungur, 2009;
Olatoye, 2009; Sandra, 2002; Tamim vd., 2011; Schunk ve Pajares, 2002; Simpkins,
Davis-Kean ve Eccles, 2006). Ayrıca literatürde öğrencilerin motivasyon inançları
ile fen başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını gösteren
çalışmalar da bulunmaktadır (Ergene, 2011; Şenal, 2010). Ergene (2011) yaptığı
çalışmanın sonucunda, motivasyon değişkeninin fen başarısında aracılık eden bir
değişken olabileceğini ayrıca bu konuda başka çalışmaların yapılmasının gerekli
olduğunu belirtmiştir. Fakat Alkan ve Bayri (2017) tarafından yapılan çalışmada,
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motivasyon ile fen başarısı arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik yapılan çalışma
sonuçları meta analiz yolunla sentezlenmiş ve sonuç olarak iki değişken arasında
anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Chowdhury ve Shahabuddin
(2007) ve Schunk (1990) yaptıkları çalışmada motivasyon ile öz yeterlik inançları
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Wang, Wu
ve Huang (2007) ise öğrencilerin kendi yetenekleri hakkındaki görüşlerinin önemli
bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtmiş ve kendilerini öğrenme açısından yetenekli gören öğrencilerin hedeflerini gerçekleştirmek için öğrenme güçlükleriyle
başa çıkabileceğini ve buna bağlı olarak da akademik açıdan başarılı olacağını
ifade etmiştir.
Çalışmada sonucunda, öğrencilerin fene ilişkin motivasyon ve öz yeterlik inanç
değişkenleri ile fen bilimleri başarı puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu
belirlenmiştir. Literatürde bu çalışma sonucuna paralel çalışmalar bulunmaktadır
(Ör: Caprara vd., 2011; Deci ve Ryan, 2008; Komarraju ve Nadler, 2013). Fene
ilişkin motivasyon ve öz yeterlik inanç değişkenleri, birlikte fen bilimleri başarısındaki değişimin %48’ ini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Yordayıcı değişkenlerin
fen bilimleri başarısı üzerindeki önem sırası, motivasyon ve öz yeterlik inancı
olarak tespit edilmiştir. Regresyon katsayılarının anlamlılık testleri göz önüne
alındığı zaman, yordayıcı değişkenler olan fene ilişkin motivasyon ve öz yeterlik
inanç değişkenlerinin başarı üzerinde anlamlı yordayıcılar oldukları belirlenmiştir.
Caprara vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada farklı kademedeki öğrencilerin
öz yeterlikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki incelemiş ve çalışma sonucunda 16 yaşına kadar olan öğrencilerin öz yeterlikleri ile akademik başarıları
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Wang, Liang ve Tsai
(2018) tarafından yapılan çalışmada, ABD’ li öğrencilerin öz yeterlik becerilerinin
akademik başarılarını arttırdığı belirlenmiştir. Uğraş (2018) tarafından yapılan ve
bilimsel epistemolojik inanç, üst bilişsel farkındalık ve fen öz yeterlik algıları ile
fen bilimleri başarıları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sonucunda, öğrencilerin
fen öz yeterlik algıları ile fen bilimleri başarıları arasında pozitif bir ilişki olduğu
belirlenmiştir. Wang ve Liou (2017) tarafından yapılan çalışmada motivasyonel
inancın fen başarısı üzerinde pozitif bir etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sonuçlar, literatürde motivasyon ve öz yeterlik inançlarının akademik başarı puanları üzerinde önemli etkileri olduğunu belirten çalışma sonuçları ile paralellik
göstermektedir (Ör: Deci ve Ryan, 2008; Komarraju ve Nadler, 2013; Lightsey,
1999; Multon vd., 1991; Robbins vd., 2004; Schunk, 1995).
Öneriler
Bu araştırma sonuçlarına göre, fen bilimleri öğretmen ve öğretmen adaylarının,
öğrencilerin motivasyon ve öz yeterlik inançlarının fen bilimleri derslerindeki
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başarıyı etkilediğini dikkate almaları gerekmektedir. Öğretmenler, derslerinde
öğrencilerin motivasyon ve öz yeterlik inançlarını geliştirecek etkinliklere yer
vermeli ve buna bağlı olarak da öğrenci başarısı desteklenmelidir.
Motivasyon ve öz yeterlik inançlarının fen bilimleri derslerindeki başarı üzerinde olumlu anlamda etkisi olduğu dikkate alınacak olursa, bu değişkenlerin diğer
derslerin başarı puanlarına da olumlu etki yapacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda
diğer derslerde de öğrencilerin motivasyon ve öz yeterlik inançlarını geliştirecek
etkinliklere yer verilebilir. İleriki zamanlarda daha büyük örneklemler ile fen
bilimleri başarı puanına etkisi olduğu düşünülen diğer bağımsız değişkenlerin
incelendiği çalışmalar yapılabilir.
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