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ABSTRACT: Education firstly begins in family, and continues with formal education as a fact which should be 
continued through life. But, the basic foundations of education need to be taken into consideration to be efficient. 
Hence, primary schools considering basic foundations of education shape our children’s future. Students’ positive 
attitudes toward a course might affect their success in that course. One of the important goals of social studies course 
is to grow effective and productive citizens. Children during the first years of their lives by effective teaching of 
social studies will later take place in society as responsible and sensitive citizens. In learning, students’ interests and 
needs, readiness levels, attitudes and values are important in terms of their attaining course objectives.This study aims 
to determine 4th and 5th graders’ attitudes toward social studies course and whether those differ on several variables. 
It is a survey research design. The sample of this descriptive study consists of three schools in Afyonkarahisar, 
Turkey. 
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SUMMARY 

Purpose and Significance:  We  can  express  attitudes  of  students  toward  a  lesson  as  a  bipolar  quality  
ranging from the state of having positive thinking, enjoying the lesson or showing positive affective entry 
characteristics to the state of having negative thinking, not enjoying the lesson or showing negative 
affective entry characteristics (Bloom, 1995: 123). As attitudes are developed by learning, negative 
attitudes in a field might be replaced with positive ones with appropriate techniques. If an attitude that is 
showed toward an action is positive or negative, the decisions about it may show tendency to be positive 
or negative, respectively (Oral, 2004: 89). Students’ displaying behaviours is related to readiness for 
learning through them. Being ready is related to the knowledge, abilities, interests, habits, attitudes, and 
values. As long as these concepts are not taken into consideration, it is not expected that learning exactly 
occurs (Ta demir, 2000: 76). As in other lessons, affective learning is so important in Social Studies. The 
students who come to the class as interested and excited can learn easily and if the other conditions stand 
still, these students can learn faster and achieve higher than other students (Bloom, 1995: 86). 
 
Method: The survey method was employed in this research. The attitude scale was used to gather data. 
The scale consists of two parts. The first part consists of questions about demographic information of 
students, and the second part is composed of 25 questions which are developed to measure attitudes 
toward Social Studies. In the study, 12 items are cited from the attitude scale developed by Emir (2001) 
and with 30 items developed by the researchers, it was sent to experts for review. In this respect, 4 items 
were excluded according to expert review and the initial 38-item-scale was admisitered to students. After 
factor analysis, 13 items more were excluded, and hence, the scale took its final form. The reliability of 
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the scale was computed as .79. Limited population was preferred in this research. The schools in 
Afyonkarahisar are divided into three subpopulations and the scale was administered to 272 students in 
these schools.    
 
Results: When we look at the results of the first subproblem, preparing homework and having lots of 
vocabulary items that can not be understood differ in favor of 4th graders. 5th graders stated that there are 
lots of words they don’t understand and they get bored while preparing their homework. It may be 
thought that students get bored because there are lots of words they have difficulty to understand. Some 
results that support these findings are found in the study Öztürk and Baysal (1999) did. There are 
significant results in favor of 4th graders. Öztürk and Baysal (1999) clarified that 4th graders find chance 
to transfer and make concrete while topics that comprise intense history knowledge become more abstract 
for 5th graders. As a result of a master’s study, O ur (2009) found out that attitudes of 7th graders are more 
positive that those of 6th graders. According to the second subproblem, there were significant differences 
found in favor of female students. It was found out that female students like Social Studies more than 
male students do, studying Social Studies gives more pleasure to female students, they feel more 
comfortable, and learning new things in Social Studies gives them more pleasure. According to the results 
of the third subproblem, there were significant differences found between students whose mothers have 
earned a college or higher degree and those whose mothers have earned a primary or secondary school 
degree. The attitudes of students whose mothers have earned a college or higher degree are more positive 
that those of students whose mothers have earned a primary or secondary school degree. Students whose 
mothers are primary or secondary school graduates stated that they just study to pass. Again, they gave 
less importance to Social Studies than they gave other lessons when compared to those whose mothers 
have earned a college or higher degree. Students whose mothers have earned a college or higher degree 
considered teaching styles as more important than those whose mothers are primary or secondary school 
graduates.  Students  whose  mothers  are  primary  or  secondary  are  shyer  about  Social  Studies  than  those  
whose mothers have earned a college or higher degree. According to the results of the fourth subproblem, 
there were significant differences found in favor of high-income families. As family incomes increase, 
attitudes toward Social Studies changes in a positive way. Students coming from medium-income 
families believed that topics of Social Studies are immense, and there are many words that they have 
difficulty in understanding. In addition, they stated that they are worried about the exams. 

 
Discussion and Conclusions: It should be stated that Social Studies is not less important than other 
courses  such  as  Turkish  and  Mathematics  as  it  is  at  least  as  important  as  other  lessons  especially  in  
exams. One of the crucial objectives of Social Studies is to raise responsible and sensible citizens. If we 
want our children to be active, productive, responsible and sensible citizens, we need to make students 
grasp the significance of Social Studies. So, it should be explained to our children and their families that 
Social Studies is not less important, but at least as important as other lessons. According to the data 
belonged to the exam held by the Ministry of National Education in 2008, students have earned an 
average score of 12,19 out of 25 with the highest Standard deviation in Social Studies. Social Studies 
which involves abstract topics should be made more concrete with contemporary approaches to 
education, various drama techniques, materials developed by both teachers and students that consider 
educational goals. Nowadays, technology is getting involved in education. Instructional technologies 
should be utilized to make abstract concepts more concrete in students’ minds. Teachers should create 
well-designed instructional processes by communication with students in a positive, warm and effective 
way. Studies have shown that students learn from teachers they like. It is possible to replace negative 
attitudes toward Social Studies through good interaction between teachers and students in the classroom. 
Learning environments should be designed for students to make them actively participate in class, and 
learner-centered instructional techniques should be used. Administrators at schools should fulfil their 
requirements rigorously for students to develop their attitudes towards courses positively. 
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ÖZET: Bu ara rma, ilkö retim 4 ve 5. s f ö rencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlar  ve tutumlar  
etkileyen de kenleri belirlemek amac yla yap lm r. Çal mada survey yöntemi kullan lm r. Çal ma, betimsel 
bir çal mad r. S rland lm  evren yöntemiyle Afyonkarahisar il merkezindeki okullar, üç alt evrene ayr lm  ve 
ölçek, bu okullardaki 272 ö renciye uygulanm r. Uygulama sonras  yap lan analizlerde ö rencilerin cinsiyet, s f, 
anne-baba e itim durumu ve aile gelir düzeyi bak ndan tutum ölçe ine verilen cevaplar aras nda anlaml  
farkl klar tespit edilmi tir. 
Anahtar Sözcükler: sosyal bilgiler, birinci kademe ö rencilerinin tutumlar  

 
lkö retim, e itim-ö retim faaliyetlerinin temelini olu turmakta ve gelecek ku aklar n 
ekillendirilmesi, bu kurumlarda gerçekle mektedir (Öztürk & Dilek, 2004: 12). Bütün dünyada 

oldu u gibi ülkemizde de demokratik toplum için etkin bireyler yeti tirme görevi, e itim 
kurumlar  arac yla büyük ölçüde Sosyal Bilgiler ö retim programlar na yüklenmi tir. Bu 
sayede, Sosyal Bilgiler ö retimi, toplumun, ulusal, demokratik tutum ve de erlere, problem 
çözme ve karar alma becerilerine sahip, üretken ve kat mc  bireylerden olu up olu mamas  
konusunda belirleyici bir alan hâline gelmi tir (Öztürk & Otluo lu, 2002: 1). 

lkö retim program nda Sosyal Bilgiler dersinin genel amac , “Türk tarihini ve kültürünü 
kavram , temel demokratik de erlerle donanm  ve insan haklar na sayg , ya ad  çevreye 
duyarl , bilgiyi deneyimlerine göre yorumlay p sosyal ve kültürel ba lam içinde olu turan, 
kullanan ve düzenleyen sosyal kat m becerileri geli mi , sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi 
üretirken kulland klar  yöntemi kazanm , sosyal ya amda etkin, üretken, haklar  ve 
sorumluluklar  bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatanda lar  yeti tirmektir” eklinde 
belirtilmektedir (MEB, 2004: 43). 

Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi (NCSS), demokratik bir toplum için Sosyal Bilgiler 
retiminde dört önemli faktörün önemini vurgulam r. Ayr ca, demokratik ya am n devam  

ve geli mesinin bireylerin bu amaçlar do rultusunda yeti tirilmesine ba  oldu unu 
belirtmektedir (NCSS, 1969). 

- Sosyal Bilgiler ö retiminin nihai amac , arzu edilen yurtta kla ilgili ve bireysel 
davran lard r. 

- Bu davran lar, insanlar n sahip oldu u de erler, ülküler, inançlar ve tutumlarla 
belirlenmektedir. 

- ras  ile bu özellikler bilgi temeline dayanmaktad r. 
- Bilginin geli mesi ve kullan  için insanlar, gerekli bilgi ve becerilere gereksinim 

duyarlar. 
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Farkl  disiplinleri bir arada bar nd ran Sosyal Bilgiler dersi, ilkö retim okullar nda iyi ve 
sorumlu bireyler yeti tirmek amac yla, sosyal bilimler disiplinlerinden seçilmi  bilgilere dayal  
olarak, ö rencilere toplumsal ya amla ilgili beceri ve tutumlar n kazand ld  bir çal ma 
alan r (Ergin, 2005). 

Sosyal bilimler alan nda birçok kavram gibi tutumun da farkl  tan mlar  yap lmaktad r. 
Tutum, uzun süreli duygu, dü ünce ve davran  e ilimleridir. Bu tan n temelinde iki önemli 
özellik yer almaktad r. Tutumlar n uzun süreli olmas  ve bili sel, duyu sal ve davran sal 
birimleri içermesidir (Cücelo lu, 1994: 521). Bir ba ka tan mda ise tutum, bireye atfedilen ve 
onun psikolojik obje ile ilgili dü ünce, duygu, davran lar  düzenli bir biçimde olu turan 
düzenli bir e ilimdir. Buna göre tutum, gözlenebilen bir davran  de il, davran a haz rlay  

ilimdir (Ka tç ba , 1999: 102). K saca tutum, bireyin kar ndakini kabul ya da 
reddetmesine etki eden amaca denir (Ba aran, 1985: 297).  

Petty ve Caccioga (1986)’ya göre tutum, ki ilerin kendisi, ba kalar  ya da ba ka nesneler, 
olaylar veya sorunlar hakk ndaki genel de erlendirmelerdir. (Aktaran: Kaplan & pek, 2002: 
70). Thurstone (1967)’ye göre tutum, bir objeye yönelen olumlu ya da olumsuz bir yo unluk 

ralamas  ve derecelendirmesidir. 
Harrell (2000: 12)’e göre tutum, bireyin çevresindeki bir simgeyi, bir nesneyi olumlu ya 

da olumsuz de erlendirme e ilimi olarak görülebilir. Sonuç olarak, bireyler çevresindeki 
nesneleri ve olaylar  olumlu ya da olumsuz olarak de erlendirir ve ö renilmi  tercihleri 
sonucunda tepki gösterirler. 

rencilerin bir derse yönelik tutumlar , olumlu dü ünceye sahip olma, dersi sevme ya 
da onunla ilgili olumlu duyu sal giri  özellikleri gösterme hâlinden bir derse yönelik olumsuz 
dü üncelere sahip olma, dersi sevmeme ya da onunla ilgili olumsuz duyu sal giri  özellikleri 
gösterme hâline kadar uzanan iki kutuplu bir nitelik olarak ifade edebiliriz (Bloom, 1995: 123).  

Bir dersteki ö renci ba ar  belirleyen en önemli faktörlerden biri, duyu sal giri  
davran lar r. Bu davran lar aras nda, ö rencinin derse yönelik ilgi ve tutumu ayr  bir önem 
ta maktad r (Özçelik, 1992: 3). 

Tutumlar, ö renilme yoluyla kazan ld na göre bir alandaki olumsuz tutumlar, uygun 
teknikler yoluyla olumluya dönü türülebilir. Bir olaya yönelik tutum e er olumlu ise onunla 
ilgili kararlar n olumlu olma, e er tutumlar olumsuz ise onunla ilgili kararlar n olumsuz olma 
özelli i vard r (Oral, 2004: 89). 

rencilerin istendik davran lar  kazanabilmeleri, onlar n ö renmeye haz r olmalar  ile 
yak ndan ilgilidir. Ö renmeye haz r olma ise ö rencinin bilgisi, yetenekleri, ilgileri, 
al kanl klar , tutumlar  ve de erleri ile ilgilidir. Bu unsurlar  dikkate almayan bir ö retim 
durumunda geçerli ö renme ya ant lar n gerçekle mesi beklenemez (Ta demir, 2000: 76). 

Di er derslerde oldu u gibi Sosyal Bilgiler dersinde de duyu sal ö renmenin önemi 
büyüktür. Derse belirgin bir ilgi ve heyecan ile giren ö renciler, çok daha kolay ö renebilmekte 
ve di er ko ullar e it kal rsa, di er ö rencilere göre bu dersi çok daha çabuk ve çok daha yüksek 
düzeyde ö renebilmektedirler (Bloom, 1995: 86). Bu ara rman n amac , ilkö retim 4 ve 5. 

f ö rencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlar  ve tutumlar na etki eden 
de kenleri ara rmakt r. 

YÖNTEM 
Ara rmada survey yöntemi kullan lm r. Betimsel bir çal mad r. Ara rma kapsam ndaki 

rencilerin ki isel bilgilerini, Sosyal Bilgiler dersine yönelik görü  ve dü üncelerini almak için 
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anket kullan lm r. Survey türü çal malar, mevcut olan durumu belirlemek istedi inden 
çal malar, genellikle do al ortamda yap lmaktad r. Betimsel çal malarda kullan lan teknikler, 
çal man n ad  da de tirmektedir. Anket survey, mülakat survey ve görü me survey gibi 
isimler almaktad r (Kaptan, 1998: 61). Bu çal mada anket survey yöntemi kullan lm r. 

Evren ve Örneklem 
Bu ara rmada s rland lm  evren kullan lm r, buna çal ma evreni de denilmektedir 
(Arseven, 1993: 92). Bu çal man n örneklemi için Afyonkarahisar il merkezindeki okullar, 
tabakal  örnekleme yoluyla (Balc , 2001: 96) 3 alt evrene ayr lm r. Dü ük gelirli, orta gelirli 
ve yüksek gelirli olmak üzere belirlenen okullarda 272 4. ve 5. s f ö rencisine tutum ölçe i 
uygulanm r. 

Veri Toplama Teknik ve Araçlar  
Ara rmada veri toplama arac  olarak tutum ölçe i kullan lm r. Çal mada Emir (2001) 
taraf ndan geli tirilmi  ve “Sosyal Bilgiler Ö retiminde Yans  Dü ünmenin Eri iye ve 
Kal a Etkisi” doktora çal mas nda kulland  tutum ölçe inden 12 madde al nm  ve 
ara rmac lar n geli tirdikleri maddeler ile toplam 42 madde uzman görü üne sunulmu tur. 
Uzman görü ünden elde edilen dönütler sonucunda dört madde ç kar lm r. lkö retim 4 ve 5. 

f ö rencilerinden olu an 52 ki ilik ö renci grubuna 38 maddelik ölçe in ilk hâli 
uygulanm r. Verilere uygulanan faktör analizi sonras nda ölçekten 13 madde ç kar lm  ve 
ölçe in son hâlinin güvenirlik katsay  Alpha = .79 olarak hesaplanm r. 

Veri toplama arac , iki bölümden olu maktad r. Birinci bölüm, ara rmaya kat lan 
rencilerin ki isel bilgilerini (cinsiyet, s f, anne-baba e itim durumu ve aile gelir düzeyi) 

içeren sorulardan olu maktad r. 
kinci bölüm ise ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlar  ölçmek için 

olu turulan 25 maddeden olu maktad r. Ölçek, 5’li Likert tipindedir. “Kesinlikle Kat yorum”, 
“Kat yorum”, “Karars m”, “Kat lm yorum” ve “Kesinlikle Kat lm yorum” eklinde 
ölçeklendirilmi tir. Olumlu maddeler, “Kesinlikle Kat yorum” kategorisinden ba lanarak 
5,4,3,2,1, olumsuz maddeler ise “Kesinlikle Kat yorum” kategorisinden ba lanarak 1,2,3,4,5 
eklinde puanlanm r. 

Verilerin Analizi 
Veri toplama arac ndan elde edilen verilerin SPSS paket program  kullan larak istatistiksel 
çözümlemesi yap lm r. S f ve cinsiyet de kenine ait verileri çözümlemek için t testi 
uygulanm r. Anne-baba e itim durumu ve aile gelir düzeyi de kenine ait verileri 
çözümlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanm r. 

BULGULAR 
Bu bölümde, ara rmaya ait bulgular ve bu bulgulara ait yorumlar yer almaktad r. Ortaya ç kan 
bulgular ve yorumlar ara rman n alt problemleri do rultusunda de erlendirilmi tir. 

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarda S f De kenine Göre Farkl klar 
Gruplardaki ö rencilerin, ö renim gördükleri s fa göre Sosyal Bilgiler dersi tutum puanlar  
ortalamalar  kar la rmak için uygulanan ba ms z örneklem t testi sonuçlar  a daki 
tabloda verilmi tir. 
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Tablo 1. f De kenine göre t testi sonuçlar  

f N x  SS Sd t p 

4 104 56.55 10.23 
270 .267 .790 

5 168 56.19 11.49 

 
Tablo 1’de görüldü ü gibi 4. ve 5. s f ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik görü  

ve dü üncelerini belirlemek için yap lan tutum ölçe i puanlar  aras nda anlaml  bir farkl k 
saptanmam r [t(270) = .267, p>.05]. Bu sonuca göre, 4. s f ö rencilerin tutum ölçe i 

puanlar n ortalamas  x = 56.55, 5. s f ö rencilerin tutum ölçe i puanlar n ortalamas  x = 
56.19 olarak bulunmu tur. Bu veriler, 4. ve 5. s f ö rencilerinin  Sosyal Bilgiler dersine kar  
tutum puanlar n benzerlik gösterdi i görülmektedir.  

4. ve 5. s f ö rencilerin tutum ölçe i standart sapma puanlar  incelendi inde 4. s f 
rencilerinin SS = 10.23, 5. s f ö rencilerinin SS = 11.49 olarak bulunmu tur. 4. s f 
rencilerinin tutum ölçe inde belirttikleri görü ler 5. s f ö rencilerinin görü lerine göre 

birbirine daha yak nd r. 

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarda Cinsiyet De kenine Göre Farkl klar 
Gruplardaki ö rencilerin, cinsiyetlerine göre Sosyal Bilgiler dersi tutum puanlar  ortalamalar  
kar la rmak için uygulanan ba ms z örneklem t testi sonuçlar  a daki tabloda verilmi tir. 

 

Tablo 2: Cinsiyet de kenine  göre t testi sonuçlar  

Cinsiyet N x  SS Sd t p 

z  120 56.98 11.86 
270 .868 .386 

Erkek  152 55.81 10.29 

 
Yukar daki tabloda görüldü ü gibi k z ve erkek ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine 

yönelik görü  ve dü üncelerini belirlemek için yap lan tutum ölçe i puanlar  aras nda anlaml  
bir farkl k saptanmam r [t(270) = .868, p>.05]. Bu sonuca göre, k z ö rencilerin tutum ölçe i 

puanlar n ortalamas  x = 56.98, erkek ö rencilerin tutum ölçe i puanlar n ortalamas  x = 
55.81 olarak bulunmu tur. Bu veriler, k z ve erkek ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine kar  
tutum puanlar n benzerlik gösterdi i eklinde ifade edilebilir.  

z ve erkek ö rencilerin tutum ölçe i standart sapma puanlar  incelendi inde k z 
rencilerin SS = 11.86, erkek ö rencilerin SS = 10.29 olarak bulunmu tur. Erkek ö rencilerin 

tutum ölçe inde belirttikleri görü ler k z ö rencilerin görü lerine göre aralar ndaki dü ünce 
farkl  daha azd r. 

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarda Anne E itim Durumuna Göre Farkl klar 
Gruplardaki ö rencilerin, anne e itim durumlar na göre Sosyal Bilgiler dersi tutum puanlar  
ortalamalar  kar la rmak için uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlar  

daki tabloda verilmi tir. 
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Tablo 3. Anne e itim durumuna göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlar  

Varyans n 
Kayna  

Kareler 
Toplam  Sd 

Kareler 
Ortalamas  F p Anlaml  fark 

Gruplararas  1340.84 2 670.42   1 – 2 
3 – 1 
3 – 2 

Gruplariçi 31503.37 269 117.11 5.725 .004 

Toplam 32844.220 271    

p< .05; 1: lkö retim; 2: Ortaö retim; 3: Yüksekokul ve Üstü 

 
rencilerin ölçe e verdikleri cevaplar n anne e itim durumuna göre farkl k gösterip 

göstermedi ini incelemek için tek yönlü varyans analizi uygulanm r. Varyans analizi 
sonucunda ç kan anlaml  farkl klar n hangi gruplar aras nda olu tu unu görmek için Tukey 
HSD uygulanm r.  

Tabloda görüldü ü gibi, ö rencilerin anne e itim durumlar na göre tutum ölçe i puan 
ortalamalar  aras nda anlaml  bir farkl k belirlenmi tir. Tutum ölçe i puanlar n ortalamas , 

anne e itim durumu ilkö retim olanlar n x = 56.84, ortaö retim olanlar n x = 50.82 ve 

yüksekokul ve üstü olanlar n x = 59.88 olarak bulunmu tur. Anne e itim durumlar  yüksekokul 
ve üstü olanlar ile ilkö retim ve ortaö retim olanlar aras nda yüksekokul ve üstü olanlar lehine 
anlaml  farkl k ortaya ç km r. Anne e itim durumu ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine kar  
tutumlar  üzerinde önemli etkiye sahip oldu u söylenebilir. Bu sonuçlara göre önemli olan 
noktalardan bir di eri ise anne e itim durumu ilkö retim olanlar ile ortaö retim olanlar aras nda 
ilkö retim mezunu anneler lehine anlaml  farkl k ortaya ç kmas r. Anne e itim durumu 
ilkö retim olanlar n ortalamalar  ile ortaö retim olanlar aras nda gözle görülür bir fark vard r. 

Anne e itim durumlar  aç ndan ö rencilerin tutum ölçe ine verdikleri cevaplar n 
standart sapma puanlar  incelendi inde en yüksek standart sapma (SS = 11.28) puan na 
ilkö retim mezunu anneye sahip olan ö renciler aras nda oldu u görülmektedir. Tutum ölçe ine 
verdikleri cevaplar aç ndan görü  farkl klar  en yüksek olan gruptur. 

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarda Baba E itim Durumuna Göre Farkl klar 
Gruplardaki ö rencilerin, baba e itim durumlar na göre Sosyal Bilgiler dersi tutum puanlar  
ortalamalar  kar la rmak için uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlar  i 
Tablo 4’te verilmi tir. 

Ara rmaya kat lan ö rencilerin ölçe e verdikleri cevaplar n baba e itim durumuna göre 
farkl k gösterip göstermedi ini incelemek için tek yönlü varyans analizi uygulanm r. 
Varyans analizi sonucunda ç kan anlaml  farkl klar n hangi gruplar aras nda olu tu unu 
görmek için Tukey HSD uygulanm r.  

Tablo 4’te görüldü ü gibi, ö rencilerin baba e itim durumlar na göre tutum ölçe i puan 
ortalamalar  aras nda anlaml  bir farkl k belirlenmi tir. Baba e itim durumu ilkö retim 

olanlar n puan ortalamas  x = 55.41, ortaö retim olanlar n x = 55.96 ve yüksekokul ve üstü 

olanlar n x = 59.68 olarak bulunmu tur. Baba e itim durumlar  yüksekokul ve üstü olanlar ile 
ilkö retim olanlar aras nda yüksekokul ve üstü olanlar lehine anlaml  farkl k ortaya ç km r. 
Baba e itim durumu ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine kar  tutumlar  üzerinde önemli etkiye 
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sahip oldu u söylenebilir. Puan ortalamalar  inelendi inde, baba e itim durumlar   ilkö retim ve 
ortaö retim olanlar n ortalamalar  birbiri ile ayn  denebilecek kadar yak nd r. Baba e itim 
durumunun ilkö retim veya ortaö retim olmas  ö rencilerin derse kar  tutumlar  üzerinde çok 
fazla etkili olmad  görülmektedir. 

 

Tablo 4. Baba e itim durumuna göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlar  

Varyans n 
 Kayna  

Kareler 
Toplam  sd 

Kareler 
Ortalamas  F p Anlaml  fark 

Gruplararas  701.65 2 350.82   

3 – 1 Gruplariçi 32142.56 269 119.48 2.936 .035 

Toplam 32844.22 271    

p< .05; 1: lkö retim; 2: Ortaö retim; 3: Yüksekokul ve Üstü 
  
Baba e itim durumlar  aç ndan ö rencilerin tutum ölçe ine verdikleri cevaplar n 

standart sapma puanlar  incelendi inde en yüksek standart sapma (SS = 11.69) puan na 
ortaö retim mezunu babaya sahip olan ö renciler aras nda oldu u görülmektedir. Tutum 
ölçe ine verdikleri cevaplar aç ndan görü  farkl klar  en yüksek, ortaö retim mezunu babaya 
sahip olan gruptur. 

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarda Aile Gelir Düzeyine Göre Farkl klar  
Gruplardaki ö rencilerin, aile gelir durumlar na göre Sosyal Bilgiler dersi tutum puanlar  
ortalamalar  kar la rmak için uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlar  
Tablo 5’te verilmi tir. 

 

Tablo 5. Aile gelir düzeyine göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlar  

Varyans n 
 Kayna  

Kareler 
Toplam  sd 

Kareler 
Ortalamas  F p Anlaml  fark 

Gruplararas  618.72 2 309.36   

----- Gruplariçi 32225.49 269 119.79 2.582 .077 

Toplam 32844.22 271    

 
Ara rmaya kat lan ö rencilerin ölçe e verdikleri cevaplar n aile gelir düzeyine göre 

farkl k gösterip göstermedi ini incelemek için tek yönlü varyans analizi uygulanm r. Tablo 
5’te görüldü ü gibi, ö rencilerin aile gelir durumlar na göre tutum ölçe i puan ortalamalar  
aras nda anlaml  bir farkl k tespit edilmemi tir. Aile gelir durumu dü ük olanlar n puan 

ortalamas  x = 58.78, orta olanlar n x = 55.17 ve yüksek olanlar n x = 55.56 olarak 
bulunmu tur. Aile gelir durumunun ö reincilerin Sosyal Bilgiler dersine kar  tutumlar  
üzerinde bir etkiye sahip olmad  söylenebilir. Bu sonuçlara göre, gruplar aras nda anlaml  bir 
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farkl k ç kmam r ancak ortalama sonuçlar na bak ld nda dü ük gelirli ailelerden gelen 
rencilerin Sosyal Bilgiler dersine kar  daha olumlu fikirler sergiledikleri görülmektedir. 

Standart sapma puanlar  aç ndan ö rencilerin tutum ölçe ine verdikleri cevaplar n aile 
gelir durumlar na göre incelendi inde en dü ük standart sapma (SS = 9.74) puan na orta gelirli 
ailelerden gelen ö renciler aras nda oldu u görülmektedir. 

SONUÇ VE TARTI MA 
Bu çal ma, ilkö retim 4 ve 5. s f ö rencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlar  ve 
bu tutumlar n belirlenen de kenlere göre de ip de medi ini incelemek amac yla 
yap lm r. Bu bölümde, elde edilen bulgulara dayal  sonuçlar yer almaktad r. Ara rman n alt 
problemlerinden elde edilen sonuçlar u ekildedir: 

4. ve 5. s f ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik görü  ve dü üncelerini 
belirlemek için yap lan tutum ölçe i puanlar  aras nda anlaml  bir farkl k saptanmam r. 4. ve 
5. s f ö rencilerinin  Sosyal Bilgiler dersine kar  tutum puanlar n benzerlik göstermektedir. 
Öztürk ve Baysal (1999)’un yapm  olduklar  çal mada da bu bulgular  destekleyen sonuçlar 

km r. 4 ve 5. s flar n kar la lmas , 4. s flar lehine anlaml  ç km r.  
Öztürk ve Baysal (1999), bunu u ekilde aç klam lard r: 4. s f ö rencileri Sosyal 

Bilgiler konular nda daha çok transfer ve somutla rma olana  bulurken, 5. s f konular nda 
yo un tarih bilgilerinden olu an soyut bilgilerle kar  kar ya kald klar  belirtmi lerdir. O ur 
(2009)’un yapm  oldu u yüksek lisans çal mas n sonucunda ise 7. s f ö rencilerinin 
tutumlar , 6. s f ö rencilerinin tutumlar na göre daha olumlu ç km r. Ergin (2006)’n n 
yapm  oldu u yüksek lisans çal mas na göre ise 4 ve 5. s flar aras nda 4. s flar lehine 
anlaml  farkl k bulunmu tur. Ergin (2006)’e göre bunun sebebi, 4. s flar n Sosyal Bilgiler 
dersini ilk defa almalar ndan dolay  ilginin yüksek olabilece idir. 

Cinsiyet de kenine göre k z ve erkek ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik görü  
ve dü üncelerini belirlemek için yap lan tutum ölçe i puanlar  aras nda anlaml  bir farkl k 
saptanmam r. Bu veriler, k z ve erkek ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine kar  tutum 
puanlar n benzerlik gösterdi i eklinde ifade edilebilir. Erkek ö rencilerin tutum ölçe inde 
belirttikleri görü ler k z ö rencilerin görü lerine göre aralar ndaki dü ünce farkl  daha azd r.  

Alt nta  (2003)’ün yapm  oldu u çal mada, k z ve erkek ö rencilerin Sosyal Bilgiler 
dersine yönelik tutumlar  aras nda anlaml  farkl k oldu u bulunmu tur. Çal maya göre, erkek 

renciler Sosyal Bilgiler Dersinde kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Bunun yan nda k z 
renciler, Sosyal Bilgiler dersine daha çok zaman ay rmakta ve bu dersle ilgili çal malardan 

zevk almaktad rlar. Tay ve Tay (2006)’ n 5. s flar üzerinde yapm  olduklar  çal mada k z ve 
erkek ö renciler aras nda Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlar  aras nda bir farkl k 
olmad  görülmektedir. 

Anne e itim durumunun kar la ld  üçüncü alt problem sonuçlar na göre, 
rencilerin anne e itim durumlar na göre tutum ölçe i puan ortalamalar  aras nda anlaml  bir 

farkl k saptanm r. Anne e itim durumlar  yüksekokul ve üstü olanlar ile ilkö retim ve 
ortaö retim olanlar aras nda yüksekokul ve üstü olanlar lehine anlaml  farkl k ortaya ç km r. 
Anne e itim durumu ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine kar  tutumlar  üzerinde önemli etkiye 
sahip oldu u söylenebilir. Bu sonuçlara göre önemli olan noktalardan bir di eri ise anne e itim 
durumu ilkö retim olanlar ile ortaö retim olanlar aras nda ilkö retim mezunu anneler lehine 
anlaml  farkl k ortaya ç kmas r. Anne e itim durumu ilkö retim olanlar n ortalamalar  ile 
ortaö retim olanlar aras nda gözle görülür bir fark vard r. Anne e itim durumlar  aç ndan 

rencilerin tutum ölçe ine verdikleri cevaplar n standart sapma puanlar  incelendi inde en 
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yüksek standart sapma (SS = 11.28) puan na ilkö retim mezunu anneye sahip olan ö renciler 
aras nda oldu u görülmektedir. Tutum ölçe ine verdikleri cevaplar aç ndan görü  farkl klar  
en yüksek olan gruptur.  

ur (2009)’un yapt  çal mada anne e itim durumu aç ndan ilkö retim ile 
yüksekö retim mezunu annelerin çocuklar  aras nda yüksekö retim mezunu annelerin çocuklar  
lehine anlaml  farkl k ortaya ç km r. Yüksekö retim mezunu annelerin çocuklar , Sosyal 
Bilgiler dersine daha ilgilidir. Bunu destekleyen bir di er çal ma, Papanastasiou (2002)’nin 
ara rmas r. Ona göre ö rencilerin ebeveynlerinin e itim durumlar n önemli oldu u ve 

rencilerin derse yönelik tutumlar  etkiledi i ifade edilmektedir. Ergin (2006)’n n yapt  
çal mada ö rencilerin anne e itim durumuna göre Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlar nda 
bir fark görülmedi i ortaya ç km r. 

Çal man n dördüncü alt problemi olan baba e itim durumuna göre sonuçlara 
bak ld nda anne e itim durumunda ortaya ç kan sonuçlara benzer sonuçlara ula lm r. 

rencilerin baba e itim durumlar na göre tutum ölçe i puan ortalamalar  aras nda anlaml  bir 
farkl k belirlenmi tir.  Baba e itim durumlar  yüksekokul ve üstü olanlar ile ilkö retim olanlar 
aras nda yüksekokul ve üstü olanlar lehine anlaml  farkl k ortaya ç km r. Baba e itim 
durumu ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine kar  tutumlar  üzerinde önemli etkiye sahip oldu u 
söylenebilir. Puan ortalamalar  inelendi inde, baba e itim durumlar   ilkö retim ve ortaö retim 
olanlar n ortalamalar  birbiri ile ayn  denebilecek kadar yak nd r. Baba e itim durumunun 
ilkö retim veya ortaö retim olmas  ö rencilerin derse kar  tutumlar  üzerinde çok fazla etkili 
olmad  görülmektedir. Öztürk ve Baysal (1999), ö rencilerin ö retmenlerden yararlanma 
düzeyi yükseldikçe Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum puanlar n da artt  belirtmi lerdir. 
Dersin i leni  biçimine yüksekokul ve üstü mezun babalar n çocuklar  di er iki gruba oranla 
daha fazla önem vermektedir. Ortaö retim mezunu babalar n çocuklar , yüksekokul ve üstü 
mezun babalar n çocuklar na göre dersten daha çok çekindiklerini ve derse çal arak bo a zaman 
harcamak istememektedirler. 

Anne-baban n e itim durumunun derse etkisinin önemli oldu u sonucunu ortaya koyan 
bir çal ma ise Güngörmü  (1992)’ün yapm  oldu u çal mad r. Güngörmü  (1992)’e göre 

rencilerin baba e itim durumu yükseldikçe çocu uyla etkile imi artmakta ve bu da ö rencinin 
derse yönelik tutumunu olumlu yönde etkilemektedir. Bunun yan nda Ergin (2006)’in yapt  
çal mada ö rencilerin baba e itim durumuna göre Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlar nda 
bir fark görülmedi i ortaya ç km r. 

Ara rman n be inci alt problemi olan aile gelir düzeyine göre, Yukar daki tabloda 
görüldü ü gibi, ö rencilerin aile gelir durumlar na göre tutum ölçe i puan ortalamalar  aras nda 
anlaml  bir farkl k tespit edilmemi tir. Aile gelir durumunun ö reincilerin Sosyal Bilgiler 
dersine kar  tutumlar  üzerinde bir etkiye sahip olmad  söylenebilir. Bu sonuçlara göre, 
gruplar aras nda anlaml  bir farkl k ç kmam r ancak ortalama sonuçlar na bak ld nda dü ük 
gelirli ailelerden gelen ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersine kar  daha olumlu fikirler 
sergiledikleri görülmektedir. 

Öneriler 
Amac , etkin ve üretken vatanda  yeti tirmek olan Sosyal Bilgiler dersinin Türkçe, 

Matematik gibi derslerden daha önemsiz olmad , bu dersin de di er dersler kadar önemli 
oldu u belirtilmelidir. Sosyal Bilgiler dersinin önemli amaçlar ndan biri, sorumlu ve duyarl  
vatanda  yeti tirmektir. E er çocuklar n ileriki ya amlar nda toplum içinde etkin, üretken, 
sorumlu ve duyarl  vatanda lar olarak yerlerini almalar  istiyorsak, bu dersin önemini onlara 
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kavratmam z gerekmektedir. Ders olarak bakt zda di er derslerden daha önemsiz olmad , 
bütün dersler gibi Sosyal Bilgiler dersinin de önemli oldu u çocuklar za ve ailelerine 
anlat lmal r. Milli E itim Bakanl ’n n 2008 s nav verilerine göre Sosyal Bilgiler dersi 25 
sorudan 12,19 ortalamaya ve en yüksek standart sapmaya sahiptir (MEB,2008).  

Sosyal Bilgiler dersine yönelik ba ar  üzerinde ilkö retim 4 ve 5. s flar n oldukça 
önemli bir etkisi oldu u görülmektedir. Ö rencilerin bu s flarda Sosyal Bilgiler dersine 
yönelik iyi bir temel olu turmas  için gerekli önlemler al nmal r. Gerekirse ö retim program  
gözden geçirilmeli ve eksiklikleri giderilmelidir. Ö retmenlerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik 
düzenledi i e itim durumlar nda ö rencilerin bireysel farkl klar  ve ö renme h zlar  göz önüne 
al nmal r. 

Soyut konulardan olu an Sosyal Bilgiler dersinin konular , ça da  e itim yakla mlar , 
çe itli drama teknikleri, ö retmen ve ö rencilerin i birli i ile haz rlanan araç-gereçler ve 
piyasada e itim de eri yüksek olan materyallerle daha çekici hâle getirilmeli ve 
somutla lmal r. u an, teknolojinin e itim alan na h zla girdi i bir and r. Sosyal Bilgiler 
dersinde ö rencilerin soyut kavramlar  zihinlerinde somut hâle getirebilmek için ö retim 
teknolojilerinden en üst seviyede faydalan lmal r.  

rencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlar nda karars z olu lar  derste anlat lan 
Sosyal Bilgiler konular  anlay p anlamad klar  konusunda karars z kalmalar na 
ba r.Ö renci derste konular  anlamada güçlük çekti i zaman ba ar  ve tutumu olumsuz 
etkilenecektir. Bu durumda ö retmen dersini yaparken kulland  yöntemlerini konuya, ö renci 
grubunun düzeyine uygun olarak seçmelidir. 

retmenler, ö rencileriyle olumlu, s cak ve etkili bir ileti im kurarak iyi bir ö retim 
süreci olu turmal r. Yap lan ara rmalar göstermektedir ki ö renciler sevdikleri ö retmenlerin 
dersini daha iyi ö renmektedir. Sosyal Bilgiler dersine yönelik olumsuz tutumlar  ortadan 
kald rmak, ö retmenin s f ile iyi etkile imi ile mümkün olacakt r. 

rencilerin derse aktif bir ekilde kat lacaklar  ö renme ortamlar  olu turulmal , ö renci 
merkezli ö retim yöntemleri kullan lmal r. Okul yöneticileri de ö rencilerin derslere yönelik 
olumlu tutum geli tirmeleri için üzerlerine dü en görevleri eksiksiz yerine getirmelidir. 

         Aileler ö rencilerin dersleri ile birebir ilgilenerek derslerindeki ba ar lar n 
artmas na ve derse kar  olumlu tutum geli tirmelerine yard mc  olmal r.  
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