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Abstract 

The aim of this research is to investigate the second level of primary school students’ attitudes toward Social 

Studies course and the relation between the attitudes and their academic success. The study is conducted in 

descriptive – survey model. The sample of the study includes 542 students from 13 schools selected from 
lower, middle and upper socioeconomic environment, in the city center of Şanlıurfa. The results indicate that 

students’ attitudes toward Social Studies course are   at “strongly agree” level. There is not a significant 

difference between students’ attitudes according to socioeconomic environment of the school, their genders, 
their father’s educational background, gender of Social Studies Teacher who conducts lessons and the 

materials used in the Social Studies course. On the other hand, there is a significant difference according to 

their class levels, mothers’ educational background, monthly family income and having an additional 
supportive training for Social Studies course outside the school. Finally the study showed that there is a low, 

but positive and statistically significant relation between Students’ attitudes toward Social Studies course and 

their academic success.  
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SUMMARY 

 

Social Studies is a course which aims promote competence of civic and grow 

up good and influential civic. Effectiveness of this lesson is largely depends on attitudes 

of those students who participate in it. Attitudes are psychological. Attitudes influence 

and shape individual's feelings, thoughts and behaviours toward an objects, opinions, 

men and events.  Students' attitudes toward lesson significantly effect their interest and 

success. In this sense, the purpose of this study is to answer the following questions: 

What is level of second grade students' attitudes toward Social Studies lesson? 

Does level of second grade students' attitudes toward Social Studies lesson 

vary according to; 

School region 

Students' gender 

Mother's education level 

Father's education level 
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Class level 

Parents' monthly income 

Teacher's gender 

Material situation and additional support receiving out of school? 

Also, Is there a significant difference between level of second grade students' 

attitudes toward Social Studies lesson and their academic success? 

 

 

METHOD 

 

This study is conducted in a descriptive-relational survey method.  Data 

utilized in this study is based on among sixth and seventh-grade students from state 

school during first semester of 2010-2011 academic year in ġanlıurfa city centre. In the 

course of this research, 542 students from 63 schools were chosen with a laminal and 

simple random method,  participated the study. 'Social Studies Attitude Scale' was used 

to collect data. 

 

 

FINDINGS 

 

Findings of study reveal that  attitudes toward Social Studies lesson is overall 

'average' (X =3,4)  and  positive. Significant differences were found between students' 

attitudes toward Social Studies lesson and their grade. Sixth-grade students' attitudes 

toward Social Studies lesson are relatively higher than of seventh-grade students. The 

results present that there is a significant difference between mother' education level and 

students' attitudes toward Social Studies lesson. Particularly, students  whose mother 

having good education is prominently lower than of those whose mother having low 

level of education. Furthermore the findings indicate that there were significant 

differences between parents' monthly income. Students', belonging to parents with 

income over 1500 TL, attitudes toward Social Studies lesson   is lower that of whose 

parents' are in other income slice. In other words, students' belonging a low socio-

economic class, attitudes toward Social Studies lesson is relatively higher students' 

attitudes toward Social Studies lesson. As we consider support that student receive out 

of school, a significant difference was observed.  Students' not receiving private lesson 

or joining a course, attitudes toward Social Studies lesson is higher and positive 

compared to those who are receiving a private lesson or joining a course. Students who 

receive a private lesson or join a course are coming from a high socio-economic class. 

Grade points average for students participated study was X =3,4, and these 

students have low average level of success for this lesson, there is a low, positive and 

significant level of difference between students' points and students' attitudes toward 

Social Studies lesson. In this respect, as grade points of student becoming higher, 

students' attitudes toward Social Studies lesson relatively increases. 

 

 

DISCUSSION & CONCLUSION 

Study shows that students' attitudes toward Social Studies lesson, is generally 

average and positive. results of s similar researches indicates that in general, there is 
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positive tendency toward Social Study Lesson (Fauts, 1990; Al-Kyayyatt, 1990; 

Haldyna and et.al, 1992; Swift, 1993).  Results of the study reveal that students' 

attitudes toward Social Studies lesson vary in respect to students' class, parent's 

education level, monthly income and additional support they receive out of school, and 

significant differences were found between these variables. As grade points of student 

becoming higher, students' attitudes toward Social Studies lesson relatively increases. 

However, it may be asserted that students' attitudes toward Social Study lesson doesn't 

only merely stem from grade points but also from affect of other total compound. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim II. kademe öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları ve 

öğrencilerin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma betimsel-tarama 

modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 1. dönemde, Şanlıurfa 
Merkez ilçedeki alt, orta ve üst sosyo-ekonomik çevrede bulunan toplam 13 okulda öğrenim gören toplam 542 

öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilköğretim II. Kademe öğrencilerinin 

Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumlarının genel olarak orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin 
Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumları, okulun bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyine, öğrencilerin 

cinsiyetine, babanın eğitim düzeyine, Sosyal Bilgiler dersine giren öğretmenin cinsiyetine ve Sosyal Bilgiler 

dersinde kullanılan materyal durumuna göre anlamlı farklılık göstermezken, okudukları sınıf ve anne eğitim 
düzeyi, ailenin aylık geliri ve okul dışında Sosyal bilgiler Dersiyle ilgili ilave destek alma değişkenlerine göre 

anlamlı farklılıklar göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumları ile akademik 

başarıları arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.  
 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim Öğrencileri, Sosyal Bilgiler Dersi, Tutum, Akademik Başarı 

 

 Eğitim kurumları, düĢünce yapısı, becerileri, tutum ve değerleri geliĢmiĢ insanlar 

yetiĢtirmeğe odaklanır. Bireyin iyi bir vatandaĢ olması, toplumun ortak değerlerini 

benimsemesi ve buna uygun tutum geliĢtirmesi eğitimin amaçlarındandır. Bu nedenle 

her toplumun kendine uygun bir eğitim sistemi vardır. Eğitim sistemleri çeĢitli türlere 

ve kademelere ayrılır. Ġlköğretim kademesinde farklı dersler yer almakta, bu dersler 

içerisinde gerek içeriği ve gerekse programdaki ağırlığı nedeniyle Sosyal Bilgiler dersi 

önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal Bilgiler, ilköğretim döneminde iyi ve etkili vatandaĢ 

yetiĢtirme amacına hizmet eden bir derstir. Etkili vatandaĢ, içinde yaĢadığı toplumun 

kültürünü benimsemiĢ, özümsemiĢ ve bunu geliĢtirme anlayıĢına sahip bireylerden 

teĢekkül eder (Safran, 2008 ). Sosyal Bilgiler dersinin etkili biçimde verilebilmesi 

büyük ölçüde öğrencilerin bu derse karĢı olumlu tutuma sahip olmalarına bağlıdır. 

 Tutumlar psikolojiktir. Bireyin tutumu onun bir nesneye, fikre, insana ve 

olaylara karĢı duygu, düĢünce ve davranıĢlarını etkiler ve Ģekillendirir (Aydın, 2010). 

Öğrenciler de dersler ve öğretim etkinliklerine karĢı olumlu veya olumsuz bir tutuma 

sahip olabilirler. Tutum, doğrudan gözlenemeyen davranıĢa hazırlayıcı bir eğilimdir. 

Tutumlar, bireyin duygu, düĢünce ve davranıĢlarını birbiriyle uyumlu kılarak 

etkilemektedir (KağıtçıbaĢı, 2010). Smith’e göre tutum, “bir bireye atfedilen ve onun bir 
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psikolojik obje ile ilgili düĢünce, duygu ve davranıĢlarını düzenli bir biçimde oluĢturan 

eğilimdir” (Akt: Kagıtçıbası, 2004, s. 102).  

 Katz (1967) tutumu, “bireyin sahip olduğu değerler dizgesine bağlı olarak bir 

simgeyi, bir nesneyi, bir kişiyi veya dünyayı iyi ya da kötü, yararlı ya da zararlı 

yönleriyle algıladığı bir ön düşünce biçimi” olarak tanımlarken (Akt: Ġnceoğlu, 2004, s. 

9; Krech ve Crutchfield, 1999, s. 180) bireyin kendi algı dünyasının bir yönü ile 

motivasyon, heyecan, idrak ve öğrenme süreçlerinin devamlı bir organizasyonu Ģeklinde 

tanımlamıĢlardır. Hilgard, Atkinson ve Atkinson (1971)’a göre ise tutum bazı nesnelere, 

kavramlara ve durumlara karsı yaklaĢmakla ya da uzaklaĢmakla birlikte, bunlara karĢı 

belirli bir davranıĢ göstermeye hazır olmayı ifade eder (Akt: Güllü, 2007). Tutumlar 

öğrenmeyle kazanılan, bireyin davranıĢlarına yön veren, karar verme sürecinde yanlılığa 

neden olan bir olgudur. Tutumlar, yaĢantı ve deneyimlerle, öğrenme süreci sonunda 

oluĢur (TavĢancıl, 2010, s. 65). 

 Tutumların öğrenilmesinde önceki Ģartlanmaların etkisi büyüktür. Sınıfta 

herhangi bir konu hakkında olumsuz bilgilerle gelen öğrenci için, yeni bilgilerin 

özümsenmesi güçleĢmektedir. Böylece geçmiĢteki Ģartlanmalar, olumsuz tutumlara yol 

açabilmektedir. Okulda öğrenilen biliĢsel nitelikteki bilgilerin çoğu, zamanla 

unutulurken, duyuĢsal nitelikteki öğrenmeler zamana dirençli ve sonraki öğrenmeleri 

etkileme gücüne sahiptir. Belli bir konuya karĢı geliĢtirilen olumsuz tutum o konuyla 

ilgili sonraki öğrenmeleri güçleĢtirir (Kılıççı, 2006, s. 71). 

 Yukarıdaki tanımlar dikkate alındığında tutumun, bireyin davranıĢlarını 

yönlendirici bir unsur olduğu, bunun yanı sıra yaĢantı ve deneyimlerle örgütlendiği, 

öğrenme süreci sonunda oluĢtuğu söylenebilir. Nitekim Mc Cellond, tutumları “bireyin 

şimdiki davranışlarını belirleyen geçmiş deneyimlerin bir özeti” biçiminde ele 

almaktadır (Ġsen ve Batmaz, 2006, s. 259). 

 Tutum sadece bir davranıĢ eğilimi değildir. Tutumların oluĢmasında düĢünce, 

duygu ve davranıĢ eğilimlerinin de etkisi vardır. Bu üç faktör tutum öğeleri olarak 

nitelendirilmektedir (TavĢancıl, 2010, s.66). Birey tutumunu sözleri ya da 

davranıĢlarıyla da ortaya koyar (Ġnceoğlu, 2004, s. 10). Kısaca tutum, sadece bir 

davranıĢ eğilimi ya da sadece bir duygu değil, biliĢ-duygu-davranıĢ eğiliminin 

bütünleĢmesidir (KagıtçıbaĢı, 2004, s. 103). 

 Bir nesneye karĢı sahip olunan tutum duyuĢsal bir özelliktir. Bloom (1979, s. 

71)’a göre duyuĢsal özellikler baĢarının belirlenmesi ve etkilenmesinde önemli bir yere 

sahiptir. O’na göre, genel olarak, duyuĢsal özelliklerin ilgili alandaki biliĢsel baĢarı 

değiĢkenliğinin dörtte birini açıklayabilme gücüne sahiptir.  

 Birey bir nesneye olumlu tutum geliĢtirdiğinde ona yaklaĢır ve onu destekler. 

Eğer olumsuz tutum geliĢtirdiyse ondan uzaklaĢır. Örneğin Sosyal Bilgilere dersine 

karĢı olumlu tutum içerisinde olan bir öğrencinin bu derse düzenli olarak devam edip, 

dersle ilgili ödevlerini yaparken, olumsuz tutuma sahip olan öğrenci derslere katılım ve 

ödevini yapma konusunda daha isteksiz davranır. Bu durum, tutumun davranıĢsal 

öğesini oluĢturur. 

 Oskamp (1977), bireyin tutumlarının oluĢmasına etki edebilecek kaynakları 

Ģöyle sınıflandırmıĢtır (Akt: Sakallı, 2001, s. 111): 

 

1. Aile (Ana-Baba) etkisi, 

2. Çevre (akran grupları, akrabalar, öğretmenler…) etkisi ve 

3. Doğrudan kiĢisel deneyim. 
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 Corbin (1997) tarafından yapılan bir çalıĢmada aile ilgisi ve aile eğitim 

düzeyinin Sosyal Bilgiler tutumunun %29’unu açıkladığı belirtilmiĢtir.  

 Tutumla baĢarı arasında iliĢki olup olmadığı hep tartıĢılmıĢtır. Bazı araĢtırma 

bulguları, öğrencilerin bir ders, ünite veya konuya karĢı ilgi, istek ve beklentilerinin, 

onların baĢarıları üzerinde etkili olduğunu göstermiĢtir. Esasen öğrencilerin akademik 

baĢarısına etki eden faktörler oldukça fazla ve çeĢitlidir. Bunlar; öğrenciye sunulan 

imkanlar, materyal desteği, kullanılan öğrenme-öğretme yöntemlerinin yeterliliği ve 

etkililiği, sosyo-ekonomik düzey, öğretmenin tutumu gibi daha çok bireyden 

kaynaklanmayan dışsal faktörler olabileceği gibi, bizzat bireyin kendisinden 

kaynaklanan tutum, ilgi, motivasyon, olgunlaĢma düzeyi vb. gibi içsel faktörler de 

olabilir. DıĢsal faktörler, öğrenciye sunulan öğretim hizmetinin niteliğini gösterir. 

Günümüzde okullarda yürütülen çalıĢmaların büyük bir kısmının temelinde öğrenen 

kiĢiye nitelikli bir öğretim hizmeti sunulması çabası yatmaktadır. Öğrenenler için 

öğrenme ortamını daha çekici ve iĢlevsel hale getirme yönündeki bu çabalarla istenilen 

baĢarı düzeyine ulaĢılamaması ya da bu konudaki yetersizlikler, baĢarı yolunda içsel 

faktörlerin de dikkate alınmasının gerekli olduğunu göstermiĢtir. Bu sebeple son 

yıllarda içsel faktörler içinde yer alan tutumlar da araĢtırmacıların ilgisini çekmiĢtir 

(Keskin, 2003). Yakın zamanda, öğrencilerin okula, öğretmene ve derse yönelik 

tutumları ile onların akademik baĢarıları arasında iliĢki olduğunu ortaya koyan çok 

sayıdaki araĢtırma bulgusu tutumun dikkate alınması gereğine iĢaret etmektedir. 

 Corbin (1997)’e göre tutum ve öğrenme çabası arasında pozitif bir iliĢki 

bulunmaktadır. Örneğin, bir derse karĢı olumlu tutuma sahip olan öğrencilerde, derse 

devam, ödev ve etkinlikleri isteyerek yapma ve öğrenmeye karĢı ilgi daha fazla 

olmakta; öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir (Durmaz ve Özyıldırım, 2005, s. 70). 

Bir ders veya konuya karĢı olumlu tutum, karĢılık verme isteğini gösterme, karĢılık 

vermekten tatmin duyma, olumlu bir yönü ve değeri olduğunu kabullenme ve bir değer 

olarak kabulüne taraftar olma Ģeklindeki davranıĢları içerir (Özçelik, 1992, s. 109). 

 Öğrencinin derse karĢı tutumunu etkileyen değiĢik faktörler bulunmaktadır. 

Bunlar öğretmenin sınıfta oluĢturacağı uygun öğretim iklimi, derse aktif katılım, ders 

çalıĢma yöntemleri, o dersle ilgili beklentiler, çalıĢma ortamı gibi faktörlerdir (Ergin, 

2006). Bununla birlikte, öğretmenin samimi, anlayıĢlı, sabırlı ve sevecen tavırlar 

sergilemesi, öğrencileri olumlu yönde etkilemekte, aksi davranıĢları ise öğrenci 

üzerinde olumsuz etki yapmaktadır (Güçlü, 2000). Bu faktörler dikkate alındığında, 

öğretmenin ders iĢleme ve öğrencilere yaklaĢımının tutumu belirleyen en önemli etken 

olduğu söylenebilir. Sınıf içinde öğrencilere demokratik davranma, değerlerini 

paylaĢma, empatik iliĢkiler kurma, samimi olma ve davranıĢlarını kabul etme tutumu 

etkileyen diğer etkenlerdir. Bu kapsamda öğrencilerle bireysel ya da grup halinde 

toplantı düzenlemek, onların olumlu tutum göstermeleri için etkili bir stratejidir. Bu 

süreçte olumsuz tutuma sahip öğrencilerin anlaĢılamayan tutum ve davranıĢları, daha 

sıcak ortamda yapılacak görüĢmelerle değiĢtirilebilir. Ders konularının öğrencilerle 

birlikte tartıĢılması, öğrencilerin derse aktif katılımının sağlanması da tutumu 

etkileyecek diğer faktörlerdir (Çelik, 2009). 

 Öğrencilerin bir derse karĢı tutumları, o dersin özelliğinden de 

kaynaklanabilmektedir. Öğrenilmesi görece zor ve soyut konulardan oluĢan dersler 

öğrencilerde olumsuz tutum yaratabilmektedir. Mather (2004) A.B.D.’deki ilköğretim 

öğrencileri üzerinde yaptığı bir çalıĢmada öğrencilerin % 92’sinin Sosyal Bilgiler 

dersini ilgi çekici bulmadıklarını ya da çok az ilgi çekici bulduklarını saptamıĢtır. 
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Mather, bunun nedenini, Sosyal Bilgiler programı içeriğinin öğrencilerin günlük 

yaĢamlarıyla yeterince iliĢkili olmamasına ve programda büyük oranda soyut ve 

geçmiĢe dönük konuların yer almasına bağlamıĢtır. Moroz (1996) tarafından yapılan bir 

baĢka araĢtırmada ise güncel ve iĢlevsel konuların Sosyal Bilgiler tutumunu olumlu 

yönde etkilediği bulunmuĢtur. Söz konusu araĢtırmada ayrıca Sosyal Bilgiler dersi 

konularını ilgi çekici bulmayan yedinci sınıf öğrencilerinin tutum puanlarının anlamlı 

derecede düĢük olduğu bulunmuĢtur. 

 Sosyal Bilgiler dersinde uygulanan öğrenme öğretme yaklaĢımları da 

öğrencilerin derse yönelik tutumunu etkilemektedir. Dersi öğrenciler için daha istenilir 

hale getirecek yöntem ve etkinliklerin benimsenmesi ve uygulanması olumlu tutum 

geliĢtirmede etkili olmaktadır. Bu kapsamda araĢtırmaya dayalı öğrenme yaklaĢımının 

benimsenmesi,  ders konularının çeĢitli etkinliklerle iĢlenmesi, olumlu geri bildirimde 

bulunma, konuların yaĢamla iliĢkisinin kurulması ve uygun örneklerle desteklenmesi 

dersi monotonluktan kurtaracağı için öğrencilerin güdülemelerini sağlayabilir (ÇalıĢkan, 

2008). 

 Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla 13 ayrı araĢtırmayı meta-analitik yöntemle inceleyen Kraus (1990), 

tutumların öğrenme ve davranıĢlar üzerinde önemli etkisi olduğunu, ailenin eğitim 

düzeyi ve sınıf atmosferinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumun önemli 

belirleyicileri olduğunu ortaya koymuĢtur. 

 Haladyna, Shaughsnessy, ve Redsun (1992), öğrencilerin Sosyal Bilgiler 

dersine yönelik tutumlarını etkileyen değiĢkenleri belirlemek amacıyla dört, yedi ve 

dokuzuncu sınıfa devam öğrenciler üzerinde yaptıkları araĢtırmada, alt sınıflarda 

öğretmenin gayretli ve cesaretlendirici özellikler taĢımasının öğrenci tutumlarını olumlu 

yönde etkilediğini,  üst sınıflarda ise özgüven, ilgi, motivasyon gibi bireysel faktörlerin 

Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuĢtur. 

 Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dıĢında yapılan çeĢitli araĢtırmalarda Sosyal 

Bilgiler dersine yönelik tutumları etkileyen önemli bir belirleyicinin dersin gerekliliğine 

ve iĢe yararlılığına iliĢkin düĢüncenin olduğu ortaya çıkmaktadır. Chiodo ve Byford 

(2004) tarafından son otuz yıldır yürütülen araĢtırmalara dayalı olarak öğrencilerin 

Sosyal derslere yaklaĢımlarını belirlemeye yönelik olarak yaptıkları araĢtırmada, 

öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini dikkate alarak Matematik, Ġngilizce ve Fen 

derslerine daha fazla önem verdiklerini saptamıĢlardır. Ergin (2006) tarafından, yapılan 

bir baĢka araĢtırmada il merkezindeki okulların, merkeze uzak okullara göre Sosyal 

Bilgiler dersine yönelik tutumlarının daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmacı 

tarafından merkezdeki öğrencilerin ileride katılacakları sınavlar için daha önemli 

gördükleri Türkçe, Fen Bilgisi ve Matematik derslerine daha çok önem vermelerinin 

tutumlarının düĢük çıkmasında etkili olduğu Ģeklinde yorumlanmıĢtır. 

 Yukarıdaki açıklamalar öğrenci baĢarısını etkileyen birçok değiĢkenin 

bulunduğunu göstermekte; öğrencilerin tutumlarının onların derslere karĢı ilgileri ve 

baĢarılarını önemli ölçüde etkilediğine iĢaret etmektedir. Bu gerekçeler ıĢığında 

öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine karĢı tutumları ile bu dersteki baĢarıları arasında 

nasıl bir iliĢki olduğu bu araĢtırmanın temel sorunsalını oluĢturmaktadır. 

 Bu araĢtırmanın amacı, Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Sosyal Bilgiler 

dersine yönelik tutum düzeyleri, tutum düzeylerini etkileyen faktörler ve Sosyal Bilgiler 

dersindeki tutumları ile akademik baĢarıları arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığını 

incelenmektir. 
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YÖNTEM 

 

 Bu araĢtırma, betimsel-iliĢkisel tarama modelindedir. Bu yönüyle çalıĢma, daha 

önce belirtilen amaçlar ve sınırlılıklar çerçevesinde var olan durumu ortaya koymayı 

amaçlayan betimsel-iliĢkisel tarama modelindedir. AraĢtırmanın evreni ġanlıurfa 

Merkez ilçedeki 2010-2011 eğitim-öğretim 1. döneminde resmi ilköğretim okullarının 

6. ve 7. sınıflarında öğrenim görmekte olan 24.530 öğrenciden oluĢmaktadır. Ancak, 

zaman ve ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle örneklem alma yoluna gidilmiĢtir. 

AraĢtırmanın örneklemi; ġanlıurfa Merkez ilçedeki 63 ilköğretim okulu tabakalı ve 

basit tesadüfi örneklem seçim teknikleri kullanılarak belirlenmiĢtir. Bu okulların 

seçiminde okulların bulundukları semtlerdeki ev kira ücretleri, sosyal faaliyete katılma 

alanları, ayrıca öğrencilere ailelerinin aylık gelirleri konusunda yöneltilen soruya bağlı 

olarak alınan cevaplar da dikkate alınarak; alt, orta ve üst sosyo-ekonomik çevreden 

olanlar Ģeklinde üçe ayrılmıĢtır. 

 Sosyo–ekonomik düzeylerinin yüzdelikleri dikkate alınarak alt sosyo-

ekonomik çevrede 6 okul, orta sosyo-ekonomik çevrede 3 okul ve üst sosyo-ekonomik 

çevrede 4 okul örneklem olarak seçilmiĢtir. Örnekleme seçilen okullardaki Ģube seçimi, 

random yöntemine göre yapılmıĢ, 6. ve 7. sınıflarda belirlenen bir Ģubede 25 öğrenciye 

anket uygulanmıĢtır.  Bu yöntemle belirlenen örneklem grubuna dahil olan öğrenci 

sayısı toplam 542 olup, bunların 288’i 6. sınıf, 254’ü 7. sınıf öğrencisidir. 

 Sosyal Bilgiler dersine iliĢkin tutumları belirlemek amacıyla, ġahin ġahin, 

Çakır ve ġahin (2001) tarafından geliĢtirilen ve 27 maddeden oluĢan “Sosyal Bilgiler 

Tutum Ölçeği”nden yararlanılarak oluĢturulan 28 maddelik tutum ölçeği uygulanmıĢtır. 

Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği’nin güvenirliğini belirlemek için yapılan iç tutarlılık 

sınamasında Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunmuĢtur. 

 Toplanan verilerin analizi SPSS 11.5 for Windows (Statistical Package for 

Social Science) programı kullanılarak yapılmıĢtır. Ġlköğretim öğrencilerinin Sosyal 

Bilgiler dersine yönelik tutumlarının; okulun sosyo-ekonomik çevreye, öğrencinin 

akademik baĢarısına, cinsiyete, sınıf düzeyine, annenin ve babanın eğitim düzeyine, 

ailenin aylık gelirine,  öğretmenin cinsiyetine, Sosyal Bilgiler dersinde destek eğitimi 

alıp almadığına, dersteki materyal kullanımına göre anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını belirlemek amacıyla t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi 

kullanılmıĢtır.  

 

 

BULGULAR 

 

 Bu bölümde, araĢtırmaya katılan ilköğretim II. kademe öğrencilerinden elde 

edilen verilerin istatistiksel analizlerine iliĢkin bulgulara yer verilmiĢtir.  

 

İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutum Düzeyleri 

 

Tablo 1.  

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları 
 

Maddeler N X  S 

1. Sosyal Bilgiler dersini severim. 542 4.36 0.91 
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2. Sosyal Bilgiler dersi benim eğitimim için gereklidir. 542 4.61 0.76 

3. Sosyal Bilgiler dersi konuları çok karıĢık ve zor olduğunu 

düĢünüyorum. 
542 3.49 1.40 

4. Sosyal Bilgiler dersinin konuları aklımı karıĢtırır. 542 3.59 1.41 

5. Sosyal Bilgiler dersinde dikkatimi toplayamam. 542 3.86 1.37 

6. Sosyal Bilgiler öğrenmek ilerde çok iĢime yarayacak. 542 4.36 1.10 

7. Sosyal Bilgiler dersine çalıĢırken canım sıkılır. 542 3.83 1.39 

8. Sosyal Bilgiler dersinin gelmesini dört gözle beklerim. 542 3.63 1.28 

9. Sosyal Bilgiler dersinde zamanın çok çabuk geçtiğine 

inanıyorum. 
542 3.84 1.32 

10. Sosyal Bilgiler dersinde boĢa zaman öldürdüğümü 

düĢünüyorum. 
542 4.33 1.17 

11. Sosyal Bilgiler dersinin ödevlerini yapmaktan nefret ederim. 542 4.30 1.23 

12. Sosyal Bilgiler dersinde öğrendiklerim günlük yaĢamda bir 

iĢe yaramaz. 
542 4.47 1.07 

13. Sosyal Bilgiler ile ilgili konuları arkadaĢlarımla 

konuĢmaktan ve tartıĢmaktan zevk alırım. 
542 3.76 1.45 

14. Ders çalıĢma vaktimin çoğunu Sosyal Bilgilere ayırmak 

isterim. 
542 3.05 1.25 

15. Sosyal Bilgiler dersi konuları benim için ilgi çekicidir. 542 3.70 1.30 

16. Sosyal Bilgiler dersi gereksiz bir derstir. 542 4.54 1.07 

17. Sosyal Bilgiler dersinin biran önce bitmesini isterim. 542 4.21 1.24 

18. Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki konular hiç ilgi çekici 

değildir. 
542 3.97 1.40 

19. Sosyal Bilgiler dersi beni ürkütür. 542 4.06 1.36 

20. Televizyonlarda coğrafya ile ilgili belgeselleri ve 

programları seyretmekten büyük zevk alırım.  
542 3.58 1.51 

21. Sosyal Bilgiler ile yalnızca SBS’ de soru geldiği için 

ilgilenirim. 
542 3.71 1.50 

22. Sosyal Bilgiler dersine ayrılan ders saatinin fazla olmasını 

isterim. 
542 3.43 1.45 

23. Sosyal Bilgiler dersi sınavından korkarım. 542 3.70 1.47 

24. Sosyal Bilgiler dersi eğlencelidir.  542 3.84 1.39 

25. ÇalıĢma zamanımın çoğunu Sosyal Bilgiler dersine ayırmak 

isterim. 
542 3.06 1.32 

26. Sosyal Bilgiler dersini sadece sınıf geçmek için çalıĢırım. 542 4.01 1.41 

27. Sosyal Bilgiler dersinde farklı kültürleri tanımaktan 

hoĢlanırım. 
542 4.40 1.01 

28. Sosyal Bilgiler dersinin beni sosyal hayata hazırladığını 

düĢünüyorum. 
542 4.35 1.11 

Toplam 542 3.93 0.71 

  

 Tablo 1’deki bulgulara göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin, Sosyal Bilgiler 

dersine iliĢkin tutumları genel olarak oldukça katılıyorum (X =3.93) düzeyinde ve 

olumludur. Öğrenciler, 28 maddeden oluĢan “Sosyal Bilgiler Dersine ĠliĢkin Tutum 
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Ölçeği”ne verdikleri yanıtlar kabaca iki kategoride yoğunlaĢmıĢtır. Öğrenciler 16 

maddeye “oldukça katılıyorum” cevabı verirken, 10 maddeye “tamamen katılıyorum” 

cevabı vermiĢlerdir. Ölçekteki 2 maddeye (14. ve 25. maddeler) “kısmen katılıyorum”, 

cevabı vermiĢlerdir. Bu sonuçlar, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine karĢı olumlu 

tutuma sahip olduklarına iĢaret etmektedir. Öğrencilerin en yüksek düzeyde katılım (X

=4.61) gösterdikleri madde Sosyal Bilgiler dersinin gerekliliğine iliĢkin maddedir. 

Ayrıca bu maddenin bir tür sağlaması niteliğinde olan  “Sosyal Bilgiler dersi gereksiz 

bir derstir.” ve “Sosyal Bilgiler dersinde öğrendiklerim günlük yaĢamda bir iĢe 

yaramaz.” önermelerine “hiç katılmıyorum” düzeyinde yanıt vermiĢlerdir. 

 

İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlarını 

Etkileyen Değişkenlere İlişkin Bulgular 

 Bu bölümde öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını etkileyen 

faktörler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma bulguları, öğrencilerin Sosyal Bilgiler 

dersine yönelik tutumlarının, sosyo-ekonomik düzeyine, cinsiyetine göre 

farklılaĢmadığını göstermiĢtir. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarında 

anlamlı düzeyde etkili olan diğer faktörlere iliĢkin bulgular aĢağıda verilmiĢtir.  

 

 Sınıf Düzeylerine Göre Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları  

 

Tablo 2.  

Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları Sınıf Düzeyi İçin t-Testi    

Sonuçları 
 

Sınıf 

Düzeyi 
N X  S Sd t P 

6. sınıf 288 3.99 0.67 
540 2.00 .05 

7. sınıf 254 3.87 0.74 

 

 Tablo 2’de ortaya çıkan bulgular, araĢtırmaya katılan öğrencilerin Sosyal 

Bilgiler dersine iliĢkin tutumlarının sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık olduğunu 

göstermektedir (t(540)=1,997, p<.05). Buna göre 6. sınıf (X =3.99) öğrencilerinin Sosyal 

Bilgiler dersine iliĢkin tutumları 7. sınıf (X =3.87) öğrencilerine göre anlamlı düzeyde 

daha yüksektir. 

 

 

Anne Eğitim Durumuna Göre Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları  

 

 

Tablo 3.  

Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları Annenin Eğitim Durumu İçin Tek 

Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
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DeğiĢkenler N X  S Sd F P 

Gruplar 

Arası Fark  

(Scheffe 

Testi) 

M
ez

u
n

 O
ld

u
ğ
u

 O
k

u
l 1.Okumaz-

yazmaz 
211 4.04 0.59 

4–

537 
6.20 .00 

1–4, 

1–5, 

2–4, 

2–5, 

2. Ġlkokul 199 3.99 0.66 

3. Ortaokul 57 3.75 0.75 

4. Lise 44 3.67 0.96 

5. Fak-

Yüksekoku

l 

31 3.63 0.89 

TOLAM 542 3.93 0.71 541    

 

 Tablo 3’deki sonuçlara bakıldığında, araĢtırmaya katılan öğrencilerin Sosyal 

Bilgiler dersine iliĢkin tutumlarının annenin eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık 

olduğunu göstermektedir (F(4–537)= 6.199 p<0.05). Farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe post-hoc testi uygulanmıĢtır. Bu analizde 

annenin eğitim durumuna göre anlamlı farklılıklar; Anneleri okuma-yazma 

bilmeyenlerle (X =4.04) anneleri lise (X =3.67) ve Fakülte-Yüksekokul (X =3.63) 

mezunu olanlar ile Anneleri ilkokul mezunu olanlarla (X =3.99) anneleri lise (X

=3.67) ve Fakülte-Yüksekokul (X =3.63) mezunu olanlar arasında olduğu 

görülmektedir. Bu durumda farkın annelerinin eğitim düzeyi okuma-yazma bilmeyenler 

ve ilkokulu muzunu olanlar lehine olduğu anne eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin 

Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının azaldığı görülmektedir. 

 
Aile Gelir Düzeyine Göre Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları  

 
Tablo 4.  

Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları Ailenin Gelir Düzeyi İçin Tek 

Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler N X  S Sd F P 

Gruplar 

Arası Fark  

(Scheffe 

Testi) 

A
il

en
in

 G
el

ir
 D

ü
ze

y
i 1. 250 TL ve 

daha az 
81  4.02 0.56 

5–536 2.616 .020 

1–6 

2–6 

3–6 

4–6 

 

2. 251–500 TL 108 3.98 0.64 

3. 501–750 TL 125 4.02 0.69 

4. 751–1000 TL 62 4.01 0.63 

5. 1001–1500 TL 72 3.88 0.82 

6. 1501- ve üstü 94 3.75 0.83 

TOLAM 542 3.93 0.71 541    
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 Tablo 4’e göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine iliĢkin 

tutumlarının ailelerinin aylık gelirine göre anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir 

(F(5–536)= 2.616 p<0.05). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Scheffe post-hoc testi yapılmıĢtır. Analiz sonucunda aile geliri 1500 ve üstü (X =3.75) 

gelire sahip olan öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının, diğer gelir 

kategorilerindeki öğrencilere göre anlamlı Ģekilde daha düĢük olduğu görülmüĢtür.  

 
Özel Dershane veya Öğretmenden Sosyal Bilgilerle İlgili Ders Alma Durumuna Göre 

Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları  

 
Tablo 5.  

Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları Özel Dershane veya 

Öğretmenden Sosyal Bilgiler ile İlgili Ders Alma Durumu İçin t-Testi Sonuçları  

 

Özel Dershane veya 

Öğretmenden Sosyal 

Bilgiler Dersi Alma 

Durumu 

N X  S Sd t P 

Evet 159 3.82 0.87 539 2.37 .018 
Hayır 382 3.98 0.62 

 

 Tablo 5’teki bulgular, araĢtırmaya katılan öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine 

iliĢkin tutumlarının özel dershane veya öğretmenden Sosyal Bilgilerle ilgili ders alma 

durumuna göre anlamlı biçimde farklılaĢtığını göstermektedir (t(539)=2.37, p<.05). Buna 

göre, özel dershane veya öğretmenden Sosyal Bilgiler ile ilgili ders almayan 

öğrencilerin bu derse karĢı tutumları, özel ders alanlara kıyasla anlamlı derecede daha 

yüksek ve olumludur. 

  

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları ile 

Sosyal Bilgiler Dersindeki Başarıları Arasında İlişki Var mıdır? 

 

 Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersindeki notların frekans dağılımları Tablo 6’da 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 6.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Ait Başarı Notu Ortalamaları 

 

Sosyal Bilgiler Ders 

Notu 
f % 

1 51 9,4 

2 78 14,4 
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3 137 25,3 

4 159 29,3 

5 117 21,6 

Toplam 542 100 

 

 Ġlköğretim II. kademe öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi notlarının ortalaması 

(X =3,4) olarak bulunmuĢtur. Bu sonuca göre öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde orta 

düzeyde bir baĢarıya sahip oldukları anlaĢılmaktadır.  

 

Tablo 7.  

İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları ve 

Sosyal Bilgiler Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Basit 

Korelasyon Analizi 
 

DeğiĢkenler  Karne Notu Tutum 

Karne Notu 

r 1 .210 

p . .000 

N 542 542 

Tutum 

r .210 1 

p .000  

N 542 542 

 

 Tablo 7’de ortaya çıkan bulgular, araĢtırmaya katılan öğrencilerin Sosyal 

Bilgiler dersine iliĢkin tutumları ile Sosyal Bilgiler dersindeki baĢarıları arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı (r) 

hesaplanmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre ilköğretim II. kademe öğrencilerinin Sosyal 

Bilgiler ders notu ile bu derse iliĢkin tutumları arasında düĢük düzeyde, pozitif ve 

anlamlı bir iliĢki olduğu anlaĢılmıĢtır (r=0.210, p<.01).  

 

SONUÇ ve TARTIġMA 

 

 AraĢtırma bulguları öğrencilerin, Sosyal Bilgiler dersine iliĢkin tutumlarının 

genel olarak “orta” (X =3,4) düzeyde ve olumlu olduğunu göstermiĢtir. Yurt dıĢında 

yapılan benzer araĢtırma sonuçları da Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumun genel 

olarak olumlu olduğuna iĢaret etmektedir (Fauts, 1990; Al-Kyayyatt, 1990; Haldyna ve 

diğerleri, 1992; Swift, 1993). Ancak az sayıdaki bazı araĢtırmalar Sosyal Bilgiler 

dersine yönelik tutumun orta düzeyde olumlu (Fergusaon, 1993) ve olumsuz (Morrow, 

1997) olduğunu göstermiĢtir. Öte yandan Türkiye’deki araĢtırma sonuçları öğrencilerin 

Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının genellikle “orta düzeyde olumlu” olduğunu 

ortaya koymaktadır (Otluoğlu, 2002; Çiftçi, 2002; Güven, 2003; AltınıĢık, 2001; 

Deveci, 2002). 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine iliĢkin tutumları ile 

okudukları sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüĢtür. 6. sınıf 
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öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine iliĢkin tutumları 7. sınıf öğrencilerine göre 

anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu bulgular Özkal ve Çetingöz (2006)’ün 

araĢtırmasında ortaya çıkan “altıncı sınıfa devam eden öğrencilerin Sosyal Bilgiler 

dersine yönelik tutumlarının yedi ve sekizinci sınıflara devam eden öğrencilere göre 

daha olumlu olduğu”na iliĢkin bulgularıyla örtüĢmektedir. Konuya iliĢkin diğer 

araĢtırma sonuçları da, genel olarak, ilköğretim öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine 

yönelik tutumlarının olumlu olduğuna, ancak sınıf seviyesi arttıkça öğrencilerin 

tutumlarında bir azalma olduğuna iĢaret etmektedir (AĢçı, 2003; Öztürk ve Baysal, 

1999; Moroz, 1996; Corbin, 1997).  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine iliĢkin tutumları ile 

anne eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüĢtür. Özellikle annesi 

yüksek eğitimli öğrencilerin bu derse yönelik tutumlarının anne eğitim seviyesi daha 

düĢük olanlara göre belirgin biçimde düĢük olduğu ortaya çıkmıĢtır. Alanyazındaki 

diğer araĢtırma sonuçları bu bulguları doğrulamamıĢtır. Nitekim bazı araĢtırmalarda 

(Karakoç, 2005, Ergin, 2006 ve Yüce, 2008) genel olarak ilköğretim öğrencilerinin 

Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının anne eğitim durumuna göre farklılaĢmadığı 

rapor edilmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine iliĢkin tutumları ile 

ailenin aylık geliri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüĢtür. Ailesinin aylık 

geliri 1500 TL üzerinde olan öğrencilerin tutumları kategorik olarak daha düĢük olan 

ailelerden gelen öğrencilere göre anlamlı biçimde daha düĢük çıkmıĢtır. BaĢka bir 

ifadeyle alt sosyo-ekonomik sınıftan gelen öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik 

tutumları daha yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar alanyazındaki diğer bazı araĢtırma 

sonuçlarıyla da (Uzun 2006; Karakoç, 2005) paralellik göstermektedir. Hobbs ve Moroz 

(2001) tarafından Avustralya’da yapılan araĢtırma sonuçlarına göre Sosyal Bilgiler 

dersinin gerekli bir ders olduğuna inandıkları ancak ilerideki çalıĢma yaĢamlarında fazla 

yararı olmayacağını düĢündüklerini ortaya koymuĢtur.  

Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine iliĢkin tutumlarının, okul dıĢında bu dersle 

ilgili destek alıp almama durumuna göre anlamlı biçimde farklılaĢtığı görülmüĢtür. Özel 

dershane veya öğretmenden Sosyal Bilgilerle ilgili ders almayan öğrencilerin bu derse 

karĢı tutumları, özel ders alanlara göre anlamlı derecede daha yüksek ve olumludur. 

Özel dershane veya öğretmenden Sosyal bilgiler ile ilgili ders alan öğrenciler genellikle 

sosyo-ekonomik düzeyi yüksek öğrencilerdir. Ayrıca bu öğrenciler üst eğitim 

kademelerine geçiĢte daha önemli olduğuna inandıkları Matematik ve Fen derslerini 

daha önemli görmektedirler (Schug ve Beery, 1987; Kincheloe, 2001; Chiodo ve 

Byford, 2004), Bu nedenle Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının daha düĢük 

düzeyde olması beklenen bir sonuçtur. Bu sonuçlar daha önceki sonuçlarla da 

uyumludur. Zira gerek anne ve babanın eğitim durumlarıyla ilgili bulgular, gerekse 

ailenin gelir düzeyiyle ilgili bulgular eğitim ve gelir düzeyi düĢük aile çocuklarının 

Sosyal Bilgiler dersine iliĢkin tutumlarının diğerlerine oranla belirgin biçimde daha 

yüksek olduğunu göstermiĢtir. 

Ġlköğretim II. kademe öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi not ortalamalarının 

X =3,4 olduğu ve öğrencilerin bu derste orta düzeyde bir baĢarıya sahip oldukları, 

Sosyal Bilgiler ders notu ile Sosyal Bilgiler dersine iliĢkin tutumları arasında düĢük 

düzeyde, pozitif ve anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. Buna göre öğrencilerin Sosyal 

Bilgiler dersindeki notu arttıkça Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları da göreceli 

olarak artmaktadır. Ancak determinasyon katsayısı (r
2
=0.044) dikkate alındığında, 
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Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumun toplam varyansın (değiĢkenliğinin) % 4,4’ünün 

Sosyal Bilgiler dersindeki nottan, % 95,6’sının ise karne notu dıĢında kalan diğer 

faktörlerin toplam bileĢik etkisinden kaynaklandığı anlaĢılmıĢtır. Teorik olarak 

açıklanan varyans diğer değiĢkenler için de yorumlanabilir. Bir baĢka anlatımla böyle 

bir analiz bize neden–sonuç bağlamında bir yorumlama olanağı vermez, sadece 

değiĢkenlerin birlikte hangi düzeyde ve yönde değiĢtikleri konusunda fikir verir. 

Öğrencilerin tutumları ile öğrenmeleri yani baĢarı düzeyleri arasında aynı 

yönde artan bir iliĢkinin bulunduğu birçok çalıĢmayla ortaya konmuĢtur. Örneğin 

Corbin (1997) tarafından yapılan bir araĢtırmada, lise öğrencilerinin Sosyal Bilgiler 

dersine yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu ve olumlu tutumun akademik 

baĢarıyı yükselttiği vurgulanmıĢtır. Yurt içinde yapılan çok sayıdaki araĢtırmada benzer 

sonuçlar elde edilmiĢtir. Öztürk ve Baysal (1999) Sosyal Bilgiler karne notu zayıf (1) 

olan ilköğretim 4.-5. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum 

puanlarının da en düĢük olduğunu, Yüce (2008) ise baĢarı notu bir (1) olanların tutum 

ortalamalarının en düĢük, beĢ (5) olanların ise en yüksek olduğu sonuncunu bulmuĢtur. 

Tay ve Akyürek Tay (2006) Ġlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin baĢarıları arttıkça Sosyal 

Bilgiler dersine yönelik tutum puanlarının arttığını, Ergin (2006) ise Sosyal Bilgiler 

karne notları ile Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları arasında yüksek düzeyde, 

pozitif ve anlamlı bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir. Özkal ve Çetingöz (2006), 

ilköğretimin 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik araĢtırmasında, baĢarı düzeyi yüksek 

olan öğrencilerin düĢük olanlara göre Sosyal Bilgiler dersine yönelik daha olumlu 

tutuma sahip oldukları sonucu bulmuĢlardır. Bunların dıĢında Küçükahmet (1976), 

AĢkar ve Erden (1987) ve Koçkan (2004), tarafından yapılan çalıĢmalarda da benzer 

sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Bu sonuçlar araĢtırma bulgusunu destekler niteliktedir. Bu 

sonuçlar öğrencilerin derse karĢı tutumları olumlu yönde arttıkça bu dersteki 

baĢarılarının da aynı yönde arttığına iĢaret etmektedir. 

 

AraĢtırma sonuçlarına dayalı olarak aĢağıdaki öneriler yapılabilir: 

 

1. Sınıf düzeyleri arasındaki tutum farklılığı dikkate alındığında, bu dersin 

programının yeniden gözden geçirilmesi; üst sınıflardaki öğrencilerin de 

benimseyeceği yeni bir program içeriğinin oluĢturulması önerilir.  

 

2. Üst sınıflara mensup öğrencilerin neden Sosyal Bilgiler dersine yönelik 

tutumlarının daha düĢük olduğu ayrıca araĢtırılmalı, bunun gerisinde yatan 

temel nedenler incelenmelidir. 

 

3. Sosyal Bilgiler dersine yönelik öğrenci tutumları ve akademik baĢarının 

baĢka değiĢkenlerle iliĢkileri daha kapsamlı olarak ele alınıp incelenmelidir. 
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