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O ZET 
 

ULUDAG U NIVERSITESI  SOSYAL BILIMLER ENSTITU SU  
ILKO GRETIM ANABILIM DALI  

  
 

SOSYAL BILGILER DERSINDE C AGDAS  BILGININ EDINIMINI  VE KULLANIMINI 
ETKILEYEN FAKTO RLERIN ANALIZI  

 
Yadigar DOGAN 

 
(Doktora Tezi) 

 
Bu aras tşrma, ilko gretim programlarşnda yer alan Sosyal Bilgiler dersinde, bilgi cagşnşn 

gereklerine uygun olarak cagdas  bilginin edinim s eklini analiz etmek ve bilginin edinimini 
etkileyen fakto rleri belirlemek amacşyla yapşlmşs tşr. Aras tşrma, mevcut durumun 
degerlendirilmesi icin tarama modeli ile gercekles tirilmis  ve 2000 o grenci uzerinde 
yurutulmus tur. Sosyal Bilgiler dersi 4., 5., 6. ve 7. sşnşflarda yer aldşgş icin calşsma bu 
sşnşflardaki o grencilerle gercekles tirilmis tir. C alşsma gruplarş random yolu ile secilmis tir.   
Osmangazi, Nilufer ve Yşldşrşm Ilcelerinden her bir ilceden ikis er tane olmak uzere toplam 
olarak Bursa ilinde bulunan 6 ilko gretim okuluyla calşsşlmşs tşr. 

 
Veri toplama araclarş olarak; O grenci Tutum-Davranşs  ve Egitim O gretim Yeterliligine 

Iliskin O gretmen Go rus leri Anketi, C agdas  Bilgi Edinimini ve Kullanşmş Testi, C agdas  Bilgi 
Edinimini ve Kullanşmş Tutum Testi, Davranşs  Belirleme Testi, O grenci O zdegerlendirme 
Anketi, Egitim O gretime Iliskin O gretmen Go rus leri o lcegi, O gretmenlerle Ilgili Nitel Sorular 
ve O grenci Aileleri testi kullanşlmşs tşr. 

 

Aras tşrmaya, 2004-2005 o gretim yşlşnda adş gecen ilko gretim okullarşnda 4., 5., 6. ve 7. 
sşnşflara devam eden 2000 o grenci, 50 o gretmen ,162 o grenci ailesi, okul yo neticileri okul-aile 
birligi baskanlarş ve uyeleri katşlmşs tşr. Toplanan veriler SPSS 10 ile analize tabi tutulmus tur. 
Verilerin analizinde (1)Frekans Analizi, (2)Betimsel Istatistik, (3)C apraz Tablolar (Madde ici), 
(4)Korelasyon Analizi, (5)Regresyon Analizi (6)Ki-Kare Testi (7) Fakto r analizi, (8) Pearson 
Ki-Kare ve Fisher (kesin) Ki-Kare Testleri, (9) Kruskal Wallis Testi ve Mann ’Whitney U Testi 
(10)Guvenirlik Analizi (11) Korelasyon Analizi, (12)Tek degiskenli varyans analizi 
(13)Bagşmsşz o rneklemli T testi yapşlmşs tşr. Nitel verilerin frekans analizleri yapşlmşs tşr.         
Aras tşrma sonucunda, Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilginin edinimi ve kullanşmşnda; sosyo 
ekonomik statu, sşnşf duzeyi, cinsiyet, o grenme ortamş, aile, o gretmen ve okul yo neticileri 
degiskenlerine go re farklşlasmalar oldugu saptanmşs tşr.  

 
Danşsmanş: Prof. Dr. Yusuf OG UZOG LU                                                           Sayfa sayşsş: 232 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler egitimi, cagdas  bilgi, o grenci, o grenci aileleri, o gretmen 
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ABSTRACT 
 

ULUDAG UNIVERSITY THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES 
THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION 

  
 

THE ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE ACQUISITION AND USAGE 
OF THE CONTEMPORARY KNOWLEDGE IN THE SOCIAL STUDIES EDUCATION 

 
Yadigar DOGAN 

 
(Ph.D. Thesis) 

 
The present study was conducted with the aim of  analyzing the methods of and the 

factors affecting the acquisition of comtemporary knowledge in the social studies lessons in 
primary education programs according to the criteria required by the age of information. The 
research was done according to the survey model and with 2000 students. The data were 
collected from the students in the fourth, fifth, sixth and seventh grade classes which had social 
studies lessons.  Among the six schools in Bursa city determined, two schools are in Osmangazi 
district, two are in Nilufer and the other two are in Yşldşrşm.  
  

The data collection methods used were the student attitude-behaviour questionnaire, the 
questionnaire of teacher views on the sufficiency of education-teaching, the acquisition  and 
usage level of the contemporary knowledge test, the acquisition  and usage level of the 
contemporary knowledge attitude test, test for determining behaviour, the student self-
evaluation qustionairre, elicitation of the teachers“ views on education-teaching, qualitative 
questions about the teachers and the measurement instrument to be applied to the families of 
students.  
  

The participants of the study were the 2000 students in the aforementioned schools who 
were attending fourth, fifth, sixth and seventh grades, 50 teachers, 162 student families, the 
administrators of the schools and the heads and members of the school-family cooperation 
committes. The data were analyzed with SPSS 10.0 version. The data anaysis was done with the 
following: (1) Frequency Analysis (2) Descriptive Statistics (3) Diagonal Tables (Within The 
Items)  (4) Correlation Analysis   (5) Regression Analysis  (6) Q-Square Test  (7) The Factors 
Analysis  (8) Pearson Q-Square And Fisher Q-Square (9) Kruskal Wallis Test And Mann 
Whitney U Test (10) The Reliability Analysis  (11) The Correlation Analysis  (12) One Way 
Variance Analysis   (13) Independent Samples T-Test. Qualitative data were analyzed with 
frequency analysis. The results of the study showed that the factors such as socio-economic 
level, class level, sex, family, teacher and school administrators affecting the acquisition and 
usage of the contemporary knowledge in the social studies education.  

 
As a result, it has beeen determined that the factors such as socio-economic level, class 

level, sex, family, teacher and school administrators affecting the acquisition and usage of the 
contemporary knowledge in the social studies education.     
 
Consultant: Prof. Dr. YUSUF OG UZOG LU                  The number of the pages: 232               
 
Key Words:Social studies education, contemprary knowledge, student, students“ family, 
teacher 
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O NSO Z 

 

  ”Sosyal Bilgiler Dersinde C agdas  Bilginin Edinimini ve Kullanşmşnş Etkileyen 
Fakto rlerin Analizi„ bas lşklş bu aras tşrma, 10-15 yas  grubunun yararlandşgş bir dersin bilgi 
cagşnşn gerektirdigi o lcutler icinde analiz edilerek, bilimsel bulgularşn go rus  ve o nerilere 
do nus turulerek is levsel hale getirilmesi temel amacşyla gercekles tirilmis tir. Aras tşrmanşn 
kutuphaneye dayalş verilerden elde edilen sonuclarşna go re, egitim tarihi; insanşn toplumsal 
yas amda, devlet hayatşnda, ekonomik ve kulturel yas amda daha belirleyici oldugu son iki 
yuzyşllşk surec icinde o nemli as amalardan gecmis tir. Bugunku dunya gelismis  toplumlarşna 
uygulanan egitim programlarşna bakşldşgşnda Alvin Toffler“in uc dalga halinde tanşmladşgş 
as ama kesitlerinin hepsinde (Birinci ve Ikinci Sanayi Devrimleri ve Bilgi C agş) ders 
mufredatlarşndan bas layarak kurumsal organizasyona kadar egitimde yeni duzenlemeler 
yapşldşgş go zlenmektedir. Bugunku dunyamşzda o zellikle 1990“lş yşllar bilgi cagşnşn devlet 
yas amşnda, ekonomide ve aile yas amşnda hissedilebilir etkileri go zlenmektedir. Turk Milli 
Egitimi de bu surecte kendini yenileme cabalarşna girmis tir. Artşk yas anşlan hşzlş degis im 
nedeniyle ” gelecege bakmak„şn daha da o nem kazandşgş bir surecte egitimdeki degis imin de 
surekli ve is levsel olmasş gerekmesi dogaldşr. 

 
Uludag U niversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Ilko gretim Anabilim Dalş Sşnşf 

O gretmenligi Bilim Dalşnda doktora tez aras tşrmasş olarak sectigimiz bu konu, toplumsal 
birikimi, demografik yapşsş nedeniyle Bursa“da ”Sosyal Bilgiler„ baglamşnda o grencilerin 
cagdas  bilgiye ulasma durumlarşnş ele almaya calşsmşs tşr. Aras tşrmamşz Turkce ve yabancş 
dilde konuyla ilgili yeni bilimsel calşsmalardan ve uygulamalardan hareket ederek, konunun 
analizini saglayacak o lcme araclarşnş kullanarak gercekles tirilmis tir. Bursa“nşn ces itli toplumsal 
katmanlarşnş temsil etmesi dus uncesiyle 6 ilko gretim okulunun ilgili sşnşflarşndaki toplam 2000 
o grenci, 50 o gretmen, 6 yo netici ve 162 o grenci ailesine o lcek formalarş ve yuz yuze 
go rusmeler ve go zlemler aracşlşgşyla ulas şlşp veriler elde edilmis tir. Bunlar istatistik biliminin 
yardşmşyla degerlendirilerek tablolarla da ifade edilmis tir. Aras tşrmamşzşn hareket noktasş 
cagdas  bilginin icerik olarak yeni, cagdas  olmasş degildir. Bireyin bilgi toplumunun gerektirdigi 
o lculerde cagdas  olabilmesi icin gereken kazanşmlarşn Sosyal Bilgiler dersi kapsamşnda nasşl 
elde edilecegini ortaya koymaktşr. 

 
Gercekles tirdigimiz bu aras tşrma sşrasşnda tez izleme komitemde yaptşgşm aras tşrmalarş 

ciddi bir bicimde degerlendirerek eles tiri ve katkşlarda bulunan Prof. Dr. Yusuf OG UZOG LU 
(Tez Danşsmanş), Prof. Dr. Ismail EFIL (Is letme Bo lumu-Insan Kaynaklarş Uzmanş)“e tes ekkur 
ederiz. Ayrşca, degerli fikirleriyle ve o zellikle aras tşrmamşzşn uygulama verilerinin 
degerlendirilmesinde o nemli ve degerli katkşlarş olan Doc. Dr. Murat ALTUN“a mutes ekkirim. 

 
Tez planşmşn guncellesmesinde ve bazş kavramlarşn ele alşnmasşna katkş saglayan Talim 

Terbiye Kurulu Sosyal Bilgiler Egitimi Baskanş Prof. Dr. Mustafa SAFRAN“a da mutes ekkirim. 
Aras tşrmamşn uygulama sonuclarşnşn istatistiksel degerlendirmesinde; I.I.B.F Ekonometri 
Bo lumu o gretim uyesi Prof. Dr. Erkan ISIG ICOK ile Fen-Edebiyat Fakultesi Matematik 
Bo lumu O gretim uyesi Doc. Dr. Ibrahim Guney katkşda bulunmus lardşr. Go rev yapmakta 
oldugum Ilko gretim Bo lumu Baskanş olarak verdikleri akademik ve idari destekle bu 
calşsmamşn tamamlanmasşna katkş saglayan Prof. Dr. Muhlis O ZKAN“a da tes ekkur ederim. 
 
                                                            O gr.Go r.Yadigar DOG AN 
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BIRINCI  BO LU M 

GIRI S  

 

Bireyin istedigi yas am bicimine sahip olmasş icin gerekli o grenmeleri saglamada, egitim 

o nemli bir aractşr (Senemoglu, 2004). Egitim, toplumlarşn varlşklarşnş surdurebilmelerinde,  

toplumsallasmada ve kulturlenme surecinde bireylerin bilgi, beceri ve degerleri kazanmasşnda 

o nem tas şmaktadşr. Bu baglamda, egitimin is levlerini yerine getirmek uzere temel egitim 

kurumlarş olus turulmus tur. 

Ilko gretim kurumlarş, bireylerin egitim surecinde o nemli bir as amadşr ve ilko gretim 

kurumlarşnşn hedefi o grencilere temel bilgilerin kazandşrşlmasşdşr. Ilko gretim sşrasşnda cocuklar 

sosyal anlamda bas a cşkmalarş gereken bircok konuyla kars şlasşrlar. O rnegin kalabalşkta 

tanşmadşklarş yetiskinlerle iletis im, dizilme, sşraya girme, bekleme gibi organizasyona baglş 

surecler, bir grubun uyesi olarak hitap edilme, hareket ve gurultu gibi konularda kşsştlamalara 

uyma bunlardandşr (Dean 2000:148). Butun bunlar cocugun toplumsal iletis imini 

gelis tirmektedir. Egitim kurumlarş ve egitim-o gretim programlarş kapsamşnda Sosyal Bilgiler 

dersinin amacş o grencileri etkili ve sorumlu vatandas lar olarak yetis tirmek ve ulusal kulturu 

kazandşrmaktşr. 

Ilko gretim okulu o grencileri, Sosyal Bilgiler Programş sayesinde toplum, bo lge, ulke ve 

dunyayş o grenmeye bas larlar. Egitimli bir birey; ilgi, alan ve gereksinimlerini belirleyebilen, 

sadece, bir yerden bilgi edinmekle yetinmeyip, bu bilgiyi nerede bulacagşnş, en uygun nasşl 

kaydedecegini ve kullanacagşnş bilen, yorumlayşp uygulayabilen, ces itli s ekillerde fikir ve 

verilerle iletis ime girebilen bir bireydir. Sosyal Bilgiler dersinin genel amacş bireyin olaylara, 

durumlara ve cevresine etkin, bas arşlş ve saglşklş uyum yapabilmesi ile ilgili  becerileri 

gelis tirmektir. 

Sosyal bilgiler, amaclarşnş demokratik toplumun vatandas lşk ile ilgili 

sorumluluklarşndan tureten, icerigini sosyal bilimlerden alan ve vatandas lşk ile ilgili becerilerin 

uygulamalarşnş yaptşran bir egitim programş olarak tanşmlanmaktadşr. Sosyal bilgilerde sosyal 

davranşs larşn incelenmesi o nemlidir (Tanrşo gen 2005:13). Eski do nemlerin en degerli insan 

tipini olus turan cok bilen insan yerini, bilgiyi gerektiginde nerede, nasşl bulabilecegini bilen 

insana bşrakmşs tşr (Oktay 2001:17). Bu nedenle Sosyal Bilgileregitimi, sadece bilgi aktarşmş 

s eklinde dus unulmemeli ve o grenciler ezbercilikten kurtarşlmalşdşr. Gunumuzde artşk, bagşmsşz 

bilgi parcacşklarşna sahip olan bireyler yerine bilgiyi o rgutleyip yeni bilgiler uretebilen ve 

urettigi bilgiyi baskalarşnşn hizmetine sunabilen bireyler istenmektedir. 
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O grencinin bas arş standartlarşnş ve performansşnş arttşrma baglamşnda sosyallesme ve 

hayat boyu o grenme kavramlarş o ne cşkmaktadşr. Egitim, sadece birey icin degil, ulus icin de 

ekonomik bir gerekliliktir ve insan kalitesinin arttşrmayş, butun insanlarşn potansiyelini 

gelis tirmeyi hedefler. 

Gunumuzdeki insan modeline bakşldşgşnda, bireysel o zgurlugun yansşmalarşnşn bilimsel 

verilerle butunles erek insanlşgşn gelis iminde lokomotif go revi yaptşgş go rulmektedir. C agşn 

insan modelinin dus unsel o zellikleri arasşnda objektif, eles tirici ve yaratşcş dusunme, analiz ve 

sentez, problem co zme becerisinin gelismis  olmasş sayşlabilir. Kis ilik o zellikleri arasşnda 

kendine guvenme, kendini ve kapasitesini tanşma, kendini motive etme, sşnşrlarşnş gerektiginde 

olumlu s ekilde zorlama, olumlu benlik kanşsşna sahip olma, icten denetim merkezli ve kis isel 

butunluge sahip olma yer almaktadşr. Yirmibirinci yuzyşlda bilimsel tutum takşnan, objektif 

dus unen, analiz-sentez becerisi olan, kendine guvenen, icten denetimli, empatik, uyumlu, takşm 

halinde calşsma ruhuna sahip ve giris imci bireyler yeni insan modelini olus turmaktadşr. Bu 

olusumda cagdas  bilgiye ulas abilen ve kullanabilen bireylerin yetis tigi bir ortama sahip olmanşn 

o nemi buyuktur. Bu calşsmanşn konusu Sosyal Bilgilerdersinde cagdas  bilginin edinimini ve 

kullanşmşnş etkileyen fakto rlerin analizini icermektedir. 

Problem durumunu ortaya koymak icin on ve ondo rt yas  grubundaki o grencilerin 

gelis im o zellikleri, egitim, Sosyal Bilgilerdersi, egitimde toplam kalite, bilgi toplumu, cagdas , 

cagdas lşk kavramş ve cagdas  egitim ile ilgili konularşn o zetlenmesine ihtiyac vardşr. Bunlar 

as agşda verilmektedir. 

 

On ve Ondort Yas Grubundaki O grencilerin Gelisim O zellikleri  

Bilindigi gibi Sosyal Bilgiler dersini 10-14 yas  grubundaki o grenciler almaktadşr. Bu 

calşsmada, bu do nemdeki cocuklarşn gelis im o zellikleri zihinsel gelis im, bedensel gelis im ve 

duyusal gelis im acşlarşndan kşsaca ele alşnmşs tşr. Gelis im, sadece o lcumlerle acşklanamayan, 

bircok yapş ve is levi butunles tiren karmasşk bir olgudur. Yapşlan go zlem ve calşsmalar, belli 

gelis im do nemlerinde cocuklarda ortak olan egilim ve davranşs  kalşplarşnşn bulundugunu ortaya 

koymaktadşr (Yavuzer 1994: 32). C ocukluk sadece yetiskinligin fiziksel o zellikleri elde edilene 

kadar hacim, guc ve hislerin giderek arttşgş niceliksel eksiklik do nemi olarak go rulebilmektedir.  

Ilko gretim o grencilerinin zihinsel gelis imi ve kis ilik gelis imi o zellikleri s o yledir: 

Ilko gretimin birinci kademesinde o grenciler Piaget“e go re bilis sel gelis im do nemlerinden somut 

is lemler do neminde bulunmaktadşrlar. Bu do nemde, bazş is lemleri zihinsel olarak yapabilecek 

durumdadşrlar.. Somut is lemler do nemindeki cocuklar, en ust duzeyde gruplama yapabilirler ve 

somut oldugu surece karmas şk problemleri co zebilirler. Soyut kavramlar ise cevresindekileri 
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model alma yoluyla yerinde kullanmalarşna ragmen, anlamlarşnş acşklayamazlar (Senemoglu 

1997:54-55). Ilko gretimin ikinci kademesinin bas langşcşndan itibaren o grenciler soyut is lemler 

do nemine gecmektedirler. Ergenlik do neminin bas langşcşndan itibaren cocuklarşn dus unme 

bicimleri, yetiskinlere benzer hale gelir. Kis ilik gelis imi acşsşndan ilko gretim o grencileri, 

Erikson“a go re, 4. evre ”Bas arşya kars ş as agşlşk duygusu (altş yas şndan oniki yas şna kadar)„ ve 

5. evre ”Kimlik kazanmaya karsş rol karmas asş (12-18 yas lar)„ as amalarşnda bulunmaktadşrlar.  

Ergenlik do nemi ulkemizde kşzlarda 10-12 yas , erkeklerde 12-14 yas larş arasşnda 

bas lamaktadşr (Yavuzer, 1994). Erikson“un kuramşna go re kimligin yapşlanmasşnda en kritik 

evre ergenlik olarak ortaya konmus tur. Okullar ergen gelis iminde buyuk etkiye sahiptir. Okulda 

sadece arkadas lşklar kurulmaz, bunun yanşnda toplum daha karmas şk bir hal alşr ve yeteneklerin 

farkşna varşlmasş ve is  icin egitim o nem kazanmaktadşr. Bu nedenle sosyal bir kurum olarak 

okulun o nemi artmaya devam etmektedir (Kartal 1999:17,8). C ocugun o zellikle kis iligini 

aradşgş ergenlik do neminde (11-16 yas ) anne-baba destegine cok ihtiyacş vardşr. Ergenlik 

do neminde ergenin en o nemli dogal cevresi ailesidir. Ancak aile ile catşsmalarşnşn en fazla 

oldugu do nem de ergenlik do nemidir. Aile ici catşsmalar genellikle 11 yas  civarşnda bas lamakta 

ve 15-17 yas larşnda en yuksek duzeye ulasmakta, do nemin sonunda ergen cevresi ile tekrar iyi 

iliskiler kurabilmektedir. 

 

Egitim 

Egitim, yaygşn bir bicimde ” insanşn kis iligini besleme sureci„ ve ” insan sermayesine 

yapşlan yatşrşm„ olarak kabul edilmektedir. En genel anlamda, ” istendik davranşs  olus turma ya 

da istendik davranşs  degis tirme sureci„ olarak tanşmlanan egitim, bir anlamda ” bireyi, istendik 

nitelikte kulturleme sureci„dir. Bu kulturleme sureci, ailede, sinemada, sokakta, okulda, ders 

aralarşnda, her an, her yerde bir plana baglş olmaksşzşn yapşlabilir. Ayrşca pek cok davranşsşn 

planlş olarak da bireye kazandşrşlmasş gerekmektedir (Senemoglu, 2004). Kşsaca, egitim formal 

ve informal sekilde verilebilir. Aslan ve Eraslan (2003:89-92)“şn da vurguladşgş gibi egitim, 

insanlarşn bireysel hedeflerine, yas amsal sorumluluguna, yaratşcşlşk potansiyelinin olusup 

gelismesine katkş saglamaktadşr. O zellikle bilgi toplumunda egitimin bireysel ulusal ve evrensel 

boyutlardaki do nus umu o nem tas şmaktadşr. Bindokuzyuzyetmis li yşllardan sonra egitim 

” yararlş„ ve ” dogru„ bilgilerden cok dus unme gucu kazanma ve yas ama zenginligi saglama 

hedefine yo nelmis tir.  

Egitim, sosyal ve davranşs  bilimlerine paralel olarak gelismis tir. Egitim bilimi, davranşs  

degis ikliklerinde etkili olan etkenler ve iliskilerini sistemles tirir ve davranşs  degis tirmenin en 

verimli s ekilde olmasş icin aras tşrmaya o nem veren bir bilim olarak o nemli is levlere sahiptir 
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(Fidan ve Erden:38). Gelecek icin yapşlan yatşrşmlarşn en o nemlisi egitime yo nelik yapşlan 

yatşrşmlardşr. 

Yeni toplum yapşsş, Daniel Bell“in deyimiyle ” post-endustriyel„ Peter F.Durcker“in 

deyimiyle ” Post Business Society„ Porat“şn deyimiyle ” bilgi toplumu„dur. Bu baglamda bilgi 

toplumunda tum bireylerin o grenmeyi o grenmeleri gerekmektedir. Bilgi hşzla degismektedir. 

Egitim sistemi o grencileri bu hşzlş degis ime hazşrlama durumundadşr.  

Degis im farklş alanlarda ve birbirleriyle iliskili olarak gerceklesmektedirler. Bu 

degis imler hşzlş bir s ekilde artmakta, bireylerin ve kurumlarşn bu degis ikliklere yaratşcş olarak 

uyum saglamalarş, kendilerini surekli gelis tirmeleri gerekmektedir. Egitim bu gelis im icin temel 

belirleyicidir (Hesapcşoglu 2001:40). Yenal (1999:47)“şn da uzerinde o nemle durdugu gibi 

” azgelismis  ulkelerin buyume hşzlarş arasşndaki farkş en iyi acşklayan degisken temel egitimdir. 

Buyuk Petro Rusya“da ” batşlşlasma„ hareketini gercekles tirirken yaptşgş egitim reformu cok 

kapsamlş oldugundan teknolojik ilerlemeler ko klu olmus tur. Formal egitim modern cagşn 

bas şnda hşzla gelismis tir. Daha o nce az o nem verilen kurulus lar olan okullar guclu kurumlar 

haline gelmis lerdir. Tanzimat yşllarşnda Turkiye“de egitimin bilimsel nitelik tas şdşgş 

go rulmektedir. Binsekizyuzaltmşs lardan itibaren basşn yayşn organlarşnşn cogalmasş ve okul 

sayşlarşnşn artmasşyla gelismis  ulkelerin go rus  ve dus uncelerinin yayşldşgş go rulmektedir 

(Binbas şoglu 1995:22).  

 

Sosyal Bilgiler Dersi 

Ilko gretimde Sosyal Bilgiler, temel derslerden birisini olus turmaktadşr. Sosyal Bilgiler 

terimi farklş kis ilerce farklş s ekillerde tanşmlanmşs tşr. Program yo nunden Sosyal Bilgiler terimi, 

sosyal bilimlerden alşnan icerige dayanşlarak olus turulan programş belirlemek icin 

kullanşlmaktadşr. Sosyal bilgilerin tanşmş s o yle yapşlabilir: Hayat bilgisi/Sosyal 

Bilgilervatandas lşk egitimi programş; Demokratik toplumundaki sorumluluk sahibi 

vatandas larşn go revlerine uygun amaclar ureten, icerigini tarih, cografya ve vatandas lşk bilgisi 

konularşnş iliskilendirerek olus turan ve yas am boyu surecek vatandas lşk becerileri sunan bir 

egitim planşdşr (Barth - Demirtas  1997:1.6). Sosyal Bilgiler dersinin 2004 Sosyal Bilgiler 

O gretim Programşndaki tanşmş (2004:44) ise su s ekildedir: ” Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal 

varolusunu gercekles tirebilmesine yardşmcş olmasş amacşyla; tarih, cografya, ekonomi, 

sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve 

vatandas lşk bilgisi konularşnş yansştan; o grenme alanlarşnşn bir unite ya da tema altşnda 

birles tirilmesini iceren; insanşn sosyal ve fiziki cevresiyle etkiles iminin gecmis , bugun ve 
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gelecek baglamşnda incelendigi; toplu o gretim anlayşsşndan hareketle olus turulmus  bir 

ilko gretim dersidir„. 

Egitim programlarşnşn yapşsşna baglş olarak Sosyal Bilgiler dersinin, demokratik bir 

sistem icinde etkin vatandas lşk egitimini resmi bir yaklas şmla gercekles tirmek amacşna yo nelik 

oldugu go rulmektedir (Barth - Demirtas  1997:1.6). Turkiye“de Sosyal Bilgiler dersi, 

o grencilerin toplum ve sorunlarş hakkşnda bilgi sahibi olmalarşnda ve bir vatandas  olarak 

sorumluluklarşnş o grenmelerinde, insan iliskilerini anlamalarşnda, ulusal o zellikleri kavramada 

en gerekli derslerden biridir (Kayalş 2000:183). National Councul for the Social Studies (NCSS, 

1969):  tarafşndan  demokratik bir toplum icin Sosyal Bilgiler o gretiminin as agşdaki do rt o nemli 

fakto r go z o nunde bulundurularak yapşlmasş o nerilmis tir. 1 -Sosyal Bilgiler o gretiminin nihai 

amacş arzu edilen yurttas lşkla ilgili ve bireysel davranşs lardşr, 2-Bu davranşs lar, insanlarşn sahip 

oldugu degerler, ulkuler, inanclar ve tutumlarla bicimlenmektedir, 3-Sşrasş ile bu o zellikler, 

bilgi temeline dayanmalşdşr, 4-Bilginin gelismesi ve kullanşmş icin insanlar, gerekli bilgi ve 

becerilere gereksinim duyarlar. Demokratik yas am biciminin sureklilik ile bu amaclarş 

gercekles tirmis  bireylerin yetis tirilmesine baglş oldugu da belirtilmektedir (O zturk ve Baysal 

1999:13). 

Barr, Barth ve Shermis, Sosyal Bilgiler“in uc farklş yaklas şmşna go re o gretildigini 

belirtmektedir. Bunlar vatandas lşk aktarşmş, sosyal bilim ve dus unceye dayalş aras tşrmalardşr. 

Sosyal Bilgiler o gretiminde asşl amac, Barth ve Demirtas “a go re mantşklş kararlar alan ve 

toplumsal sorunlarş co zen bireyler yetis tirmektir. Bilgi edinebilme, bilgiyi analitik olarak 

kullanabilme, uygun tutum ve deger gelis tirme, bilgi ve beceriyle donanmşs  bir birey olarak 

toplumda aktif rol alabilme gibi farklş beceriler de kazandşrşlmaktadşr (O zturk ve Baysal 

1999:13,14). 

NCSS“e go re Sosyal Bilgilerin, sosyal bilimler alanlarşnş, insan s eref ve haysiyetini 

korumak amacşyla olus turulan demokratik bir toplumda bireyin rolunu inceleyen, sosyal 

olaylarş ve insan iliskilerini irdeleyen faaliyet alanlarşnş kapsadşgş belirtilebilir (Emir 2002:70). 

Bu baglamda Sosyal Bilgiler programşnşn ufku o nem kazanmaktadşr. Dunyada bireysel, 

toplumsal ve ekonomik alanlarda meydana gelen degis im ve gelis imlerin egitim sistemlerine ve 

programlara yansştşlmasş gerekmektedir. Yururlukteki Sosyal Bilgiler Programşnşn (2004:43) 

ufku su s ekilde belirlenmis tir: ”Yirmibirinci  yuzyşlşn cagdas , Ataturk ilkeleri ve inkşlaplarşnş 

benimsemis , Turk tarihini ve kulturunu kavramşs , temel demografik degerlerle donanmşs  ve 

insan haklarşna saygşlş, yas adşgş cevreye duyarlş, bilgiyi deneyimlerine go re yorumlayşp sosyal 

ve kulturel baglam icinde olus turan, kullanan ve duzenleyen (eles tirel dus unen, yaratşcş, dogru 

karar veren) sosyal katşlşm becerileri gelismis , sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi uretirken 
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kullandşklarş yo ntemleri kazanmşs , sosyal yas amda etkin, uretken, haklarşnş ve sorumluluklarşnş 

bilen, Turkiye Cumhuriyeti vatandas larşnş yetis tirmektedir„.  

Yazşcş (2003:129)“nşn belirttigine go re Amerikan Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi 

tarafşndan sosyal bilgilerle ilgili o zelliklerin acşklandşgş bir bildirge yayşnlanmşs tşr. Bu 

bildirgeye go re ”Sosyal Bilgiler o gretimi ve o grenimi anlamlş, deger yuklu, butunles tirici ve 

aktif oldugunda; etkili Sosyal Bilgiler o gretimi ve o grenimi dus uncesi, Sosyal Bilgiler 

egitiminin okullarda gelis tirilmesi, hizmet ici gelis im programlarş ve kars şlas tşrmalş calşsmalar 

icin iyi bir yol go sterici kaynak olarak kullanşlabilir„. Milli Egitim Bakanlşgş (2004:64) Talim 

Terbiye Kurulu Baskanlşgş“nca 2004 yşlşnda yayşnlanan Ilko gretim Sosyal Bilgiler dersi 4.-5. 

sşnşflar o gretim programşnda, bu dersin haftada ucer ders saati olmak uzere, her sşnşf icin 36 

haftada toplam 108 saatlik bir sure o ngo rulerek hazşrlandşgş belirtilmis tir.  

Sosyal Bilgiler egitiminde yakşn zaman icinde o nemli degismeler olmus tur.  

Bindokuzyuzaltmşs lar ve 1970“ler es i go rulmemis  bir toplumsal karmas a do nemi yas anmşs tşr 

(Vietnam, Kenedy suikasti, Martin Luther King suikasti, Chicago, Detroit ayaklanmalarş, 

uyus turucunun yaygşnlasmasş, kadşn hareketi, etnik azşnlşklar, engelliler, cevre koruma hareketi, 

hşzlş teknolojik gelismeler gibi). Buna baglş olarak bu do nemde Sosyal Bilgilerin sosyal eles tiri, 

karar verme ve sosyal hareket olgularşnş temel aldşgş go rulmektedir. 1968“de ABD“de 

davranşscş yaklas şm o ne cşkmşs tşr. Bu yaklas şm, bireyselles tirilmis  egitimi, sadece dogrularşn 

o gretilmesinden cok yuksek duzeyde bilgilerin o gretimi ve o grenimi, aras tşrma ve kes if yoluyla 

o grenmeyi icermektedir. Bu baglamda karar verme becerilerinin gelis tirilmesi gundeme 

gelmis tir (Wloover ,Scott 1989:30).  

Egitimde gelis imsel yaklas şm ise ” konu merkezli„ den cok ” o grenci merkezli„dir. 

Gelis imsel yaklas şmda, o grenmenin cocuga meraklş ve s upheci bir yaklas şmla sunulmasş 

gerektigini vurgulanmşs tşr. Bu gelis imsel felsefenin temel o zelliklerinden biri cocugun 

demokratik kurallara go re is leyen ve onlarş demokratik bir ortamda yas amaya hazşrlayan 

okullarda egitim go rmesi halinde demokrasinin guclenecegi, toplumun gelis ecegi ve 

ilerleyecegi go rus u olmus tur. Egitimin temel amacşnşn kis isel gelisme oldugu ile ilgili acşk 

egitimin o zellikleri arasşnda, o grenmede aktif o grenci katşlşmş, somut nesnelerin kullanşmş, 

cocugun tum gelis imine dair ilgi, egitimsel materyallerin ve o gretim yo ntemlerinin 

bireyselles tirilmesi, hareket ettirilebilir ve rahat mobilyalar gibi unsurlarşn yanş sşra, 

o gretmenlerin o grenmeyi tesvik edici olmalarş, farklş yas lardaki o grencilerden olusmus  

gruplarşn takşm calşsmalarş da yer almaktadşr (Woolever ve Scott 1989:27-29). Bilginin hşzla 

degismesi, bircok alanda oldugu gibi egitimde de kalite kavramşnş o ne cşkarmşs tşr. Egitimde 
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toplam kalite kapsamşnda yapşlan degerlendirmelerle o gretim programlarşnşn guncellesmesi 

saglanmaktadşr. 

 

Egitimde Toplam Kalite  

Kalite, gecmis te daha cok ” standartlara uygunluk„ olarak tanşmlanşrken gunumuzde 

”mus teri beklentilerine uygunluk„ olarak tanşmlanmaya bas lanmşs tşr (Sisman ve Turan 

2002:41). Egitim kurumlarş acşsşndan yaklas şldşgşnda, mus teri kitlesinin genis  ve beklentileri de 

farklş olmaktadşr. Glasser, tum insanlarşn bes  temel gereksinimi oldugunu savunur: Sevgi, guc, 

o zgurluk, eylence ve yas ama. Bunlar genetik yapşlarşmşza is lenmis tir. Kalite bu temel 

gereksinimlerin birini ya da daha fazlasşnş, surekli kars şlamamşzş saglayan her s eydir  s eklinde 

de tanşmlanabilmektedir (Glasser 2000:17).  

Kalite, Efil“in (1998:6) aktardşgş gibi Juran“şn tarifiyle ” kusursuzluk arayşsşna sistemli 

bir yaklas şmdşr, kullanşma uygunluktur„. Crosby ise kaliteyi ” s artlara uygunluk„ olarak 

tanşmlamşs tşr. Fiengenbaum, kaliteye butuncul bir bakşs  acşsş getirerek kalite gelis tirmeyi 

o rgutte herkesin is i olarak go rdugunu belirtmektedir. Kalitenin temel belirleyicisi ”mus teri„ 

olarak go rulmektedir (Akt.Sisman ve Turan 2002:38). Amerikan Kalite Dernegi ise kaliteyi: 

”Bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliligi kars şlayabilme yeteneklerini ortaya koyan 

karakteristiklerin tumudur„ s eklinde tanşmlamaktadşr (Akt: Kşvrak 2004:2) Bireyin yas am 

kosullarş, iliskileri ve cevresine duydugu guvendir. Yas am standardş ise deneyimlerle ortaya 

cşkan, gereksinim duyulan urun ve hizmetlerin gercek duzeyidir  tanşmşyla da literaturde 

yeralmaktadşr (Go nen ve O zmete 1999:53). Problemi belirleme, sisteme katkşda bulunma ve 

sonuc uretme bu baglamda o nem kazanmaktadşr (Argon 2002:17,18). Toplam Kalite anlayşsşna 

go re, uretimin niteligi uretim sşrasşnda saglanmaktadşr. Iyi, mutlu, saglşklş, bas arşlş olma refah 

olarak adlandşrşlmaktadşr (Go nen ve O zmete, 1999:53,54). Verimlilik kavramş Suicmez“in 

(1999:13) belirttigine go re insanşn, dogaya ve kendi kaderine egemen olma mucadelesinde cok 

etkili olabilecek bir ilke olmaktadşr. Keynes ve baska iktisatcşlar, hayat standartlarşnşn 

verimlilige baglş oldugunu belirtmektedir (Suicmez 1999:13). Refah ve yas am standartlarş da 

gelisme ve TKY ile ilgili konulardşr. Demir“in ” egitimli insanlar cocuklarşnş daha iyi egittikce 

o nceki bilginin sonraki bilgiyi urettigi kesintisiz bir surec dogacaktşr„ s eklinde yapmşs  oldugu 

acşklama dikkat cekicidir (Demir 2002:356). Verimlilik artşsş surekli isbirligini, o grenmeyi 

gerekli kşlmaktadşr (Argon 2002:30-32). Ilk sşnşflardan itibaren o grencilerin, bilgiye nasşl 

ulas acagşnş, ulas tşgş bilgileri nasşl kullanacagşnş bilen ve yeni bilgiler ureten bireyler haline 

geldigi belirtilmektedir (Argon 2002:35).  
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Turkiye“nin nufusunun %46“sş 19 yas şn altşndadşr. Toplam kalite mantşgşnda ulke 

sorumlulugunu ustlenecek olan cocuk ve genclerin egitiminin ne kadar o nem tas şdşgş 

bilinmektedir. Okul icinde verilen egitime katşlacak bireylerin katşlşmcş, akşlcş, o grenmeye acşk, 

sorgulayan, analiz eden, uzmanlşga ve verilere o nem veren bir anlayşs la yetismelerini saglamak 

gerekmektedir. C agşmşzda bilgi uretimi ve kullanşmşnşn hem ulusal hem de kuresel baglamda 

tas şdşgş o nemli degeri dus unerek egitimin icinin bu olgulara go re doldurulmasş gerekmektedir. 

Dunyadaki bilis im teknolojileri alanşndaki gelisme ve sibernetik devrim toplumlara hşzla 

ulasmakta, degis im taleplerini artşrmaktadşr (Iltas  2004:1). 

Deming“in on do rt temel ilke ve diger calşsmalarş incelendiginde, uretimde kalitenin 

gelis tirilmesinde buyuk o lcude yo neticilerin sorumlu oldugunu, yo netimde yapşsal ve zihni bir 

degis im olmadşkca kalite ve niteligin de gelis tirilemeyecegini ileri surdugu saptanmşs tşr 

(Akt.Sisman-Turan 2002:31,32). Crosby“nin calşsmasşnda, calşs anlarşn katşlşmşnşn ve 

paylasşmşnşn, o rgute baglşlşklarşnşn ve yo netimle butunlesmelerinin oldugu durumlarda 

kalitenin gelis tirilebildigi sonucu elde edilmis tir (Akt.Sisman, Turan 2002:36). 

Okulda Toplam Kalite ile ilgili olarak o gretmenlerin o grencilerle diyalog kurmalarş, 

yenilikleri takip edip bilgileri paylasmalarş ve aras tşrmacş kimlige sahip olmasş 

amaclanmaktadşr. O grencilerin egitim surecinin her as amasşna katşlmalarş ve onlarşn birer hak 

sahibi olarak go rulmesi de o nem tas şmaktadşr (Kşvrak 2004:11). Argon“un Toplam Kalite 

Egitimiyle icsel motivasyonu olan, surekli o grenen, demokratik is  birligine yatkşn o zguveni 

yuksek ve olaylarşn nedenlerini inceleyen bireylerin yetis tirilmesinin esas alşndşgş 

go rulmektedir (Argon 2002:29) 

 

Bilgi Toplumu ve C agdas Egitim  

Bilgi, insanlarşn formal veya informal olarak cevresinden edindigi her turlu veridir. 

Yeryuzunde insanlarşn bilgisiz olmalarşndan cok az ya da cok bilgili olmalarş ve bilgi uretmeleri 

so zkonusudur (C elikkaya 1999.110). Bilginin her kesimde kullanşldşgş ve o nemli oldugu bilgi 

toplumunda bilginin elde edilmesi ve kullanşlmasş uretime do nusmesi esastşr. 

Kazan ve Uygun“un belirttigi gibi toplumlar ilkel toplum, tarşm toplumu, sanayi 

toplumu ve bilgi toplumu evrelerine sahip olmaktadşrlar. Bilgi toplumunun dinamikleri bilgi, 

yenilikci teknoloji, sosyo ekonomik degerler, teknoloji, ekonomi, sosyal sistem ve politik 

sistemdir (Kazan ve Uygun 2002: 1063). Binsekizyuzellilerdeki buyuk tren yolu do nemi, 

1900“lerin bas şndan itibaren otomobil, elektrik ve telefonun kullanşldşgş do nem, 1940“lardan 

sonra yeni finansal sistem ve bilgisayarlarşn neden oldugu do nem degis imlerin meydana geldigi 

do nemlerdir. Insanlarşn istekli katşlşmlarşyla bilgi yaratşlşp paylas şldşgşnda bas arşnşn 
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kendiliginden geldigi so ylenebilir (Akşn 2002:2). Yeni ekonomi, unlu dus unur Roger Cass 

tarafşndan son 200 yşl icinde ortaya cşkan degis ik ekonomik ve toplumsal gelismelerle  olus an 

dalgalardan biri olarak go rulmektedir. 1994 yşlşnda Yeni Ekonomi do nemi bas lamşs , bu 

do nemin o ne cşkan temalarş kuresellesme ve iletis im teknolojileri olmus tur. Roger Cass“a go re; 

bu do nemin olumlu etkisi 2020 yşlşna kadar devam edecek, daha sonra 25 yşllşk bir duzenleme 

do nemi gelecektir (Akt.Akşn 2002:3). 

Gunumuz toplumlarşnşn karmas şk yapşda oldugu ve bilgi toplumunda surekli o grenme 

ve insanşn egitimi konusunun oldukca o nemli oldugu so ylenebilir. Aydşn (2000:193) kulturun 

yenilenme ve gelisme gibi o zellikleri oldugunu, yirmibirinci yuzyşlda iletis im ve etkiles imin 

yogunlasmasşnşn dunyadan ayrş yas anmamasş anlamşna geldigini belirtmektedir. ” Insanlşk tarihi 

bir takşm o nemli olaylarla s ekillenmektedir. Tarşm devrimini birinci dalga, sanayi devrimini 

ikinci dalga ve 1950“lerde bas layan buyuk teknolojik gelismeler ve sosyolojik degis imleri ise 

ucuncu dalga olarak nitelendiren Toffler“e go re, toplumlarşn temel guc kaynagşnş bilgi 

olus turmaktadşr. U lkeler acşsşndan bilimsel gelismeler olmadan uluslararasş rekabete avantajlş 

olunamayacagş so ylenebilir. Ekonomik acşlşmlarşn, en demokratik kaynak olan bilgi ve egitim 

eksenli olmasş gerekmektedir„ (C oban 2002:418). O rgem ve Yucebalkan“şn belirttigine go re 

Modernizmin, tum faaliyetlerinde ortaya cşkan bir ” gizli yasa„sş vardşr. Toffler, modern 

toplumlarşn eylem kodlarşnş programlayan bu ” gizli yasa„nşn birbirine baglş ilkeleri arasşnda 

standartlasma, uzmanlasma da yer almaktadşr (O rgem ve Yucebalkan 2002: 498) . Hira ve Sanlş 

(2003:64,65) da 21.yuzyşlda Sanayi O tesi Toplumlar kavramşnşn o nem kazandşgşnş 

belirtmektedirler. Toffler“in anlatşmşyla uygarlşgşn bas langşcş U cuncu Dalga“dşr. Toffler 

uygarlşk as amalarşnşn sosyo-kulturel, sosyo ekonomik yapş, felsefi temel acşlarşndan farklşlşk 

go sterdigini belirtmektedir. Bu baglamda Toffler uygarlşgşn insan, doga ve topluma yo nelik 

farklş acşklama bicimleri oldugunu belirtmektedir. 

Modern sanayi toplumlarş aynş zamanda bilgiye dayalş toplumlardşr. OECD“nin yaptşgş 

aras tşrmada o grencilere yo nelik yapşlan harcamalar arttşkca verimliligin arttşgş go zlenmis  ancak 

son 20-25 yşlda OECD ulkelerinde bas arş seviyelerinin sabit kaldşgş go rulmus tur (C oban 

2002:423). Aynş s ekilde egitim harcamalarş ile buyume arasşnda dogrusal bir iliski 

so zkonusudur. Turkiye“nin ulke olarak belirledigi ilkeler arasşnda herkese yas am boyu o grenme 

olanagş saglayarak bilgiye nasşl ulas şlacagşnş bilen bireyleri yetis tirmek yeralmaktadşr.  

Bu baglamda egitimde de kuresellesmeden so zedilebilir. Kuresellesme, siyasal, 

ekonomik ve kulturel boyutu olan bir terimdir. Bir anlamda kuresellesmede uretim verimliligi 

dunya ekonomisindeki en belirleyici o lcutu olus tururken uluslar arasş sermaye egemenligini de 

ortaya cşkarmaktadşr (Kongar 2004:1).  Kuresellesmenin iki temel kaynagşnş iletis im teknolojisi 
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devrimi ve bilis im teknolojisi devrimi olus turmaktadşr. Ikisinin baglanmasş interneti ortaya 

cşkarmşs tşr. Mutioglu“nun da ifade ettigi gibi kuresellesmenin, internetin etkilerini politik ve 

sosyal guclerin online s ekline do nus turmesi biciminde oldugu go rulmektedir.  

Bilginin urunu olan teknolojiler toplumlarşn yapşlarşnda degis iklikler meydana 

getirmis tir. Butun toplumlar icin ” bilgi toplumu„ olma as amasş cok o nemlidir. Kazan ve 

Mutlu“nun (2002) deyimiyle ” bilgi toplumuna erisme seviyesini yakalayan toplumlar, bilginin 

ekonomik kullanşmş ile ilgilenmektedirler (Kazan ve Mutlu 2002: 1062). Kuresellesmeyi, dunya 

capşnda olmak, do nusmek s eklinde tanşmlayan Mutioglu, Antony Giddens“in tanşmşnş da 

aktarmaktadşr: ” Toplumsal ilis kilerin dunya capğnda yog unlasmasğ„. Kuresellesme, modern 

toplumun evrensellesmesi anlamşna da gelmektedir. Mutioglu“nun aktardşgşna go re 

kuresellesme sureci ile demokratiklesme arasşnda olumlu yo nde iliski oldugunu savunanlar da 

vardşr (Mutioglu 2002: 58,59). C agşmşz toplumlarşnşn en belirgin hedefi bilgi toplumu olmaktşr. 

Bilgi en stratejik kaynak haline gelmis tir. Bu baglamda bilgi teknolojileri o nemli faaliyet alanş 

haline gelmektedir. Aynş zamanda bilgi cagşnda yetkinlik kavramş da o nem tas şmaktadşr. 

Yetkinlik, ” bir go revi yerine getirebilmek icin bireyin sahip olmasş gereken bilgi, beceri ve 

diger o zellikler butunu„ olarak ele alşnşp degerlendirilmektedir. Kuresellesme surecinde bilgi 

teknolojileri ile ilgili o nerilere bakşldşgşnda; egitim sisteminin disiplinler arasş calşsmalarş 

desteklenmesi, bilgiye ulasma ve onu kullanmada uzman insanlarşn yetis tirilmesi, ulusal 

duzeyde uzun do nemli o zendirici o nlemlerin alşnmasşnşn gerekliligi ortaya cşkmaktadşr (Orhan 

ve Orhan 2002: 859,863). 

Turkiye“de bireylerin teknoloji kullanşmşndan uzak oldugu ve bireyler arasşnda standart 

bir kopuklugun ortaya cşktşgş go rus u hakimdir. 10-45 yas  grubu dşsşndaki bireyler bilgisayar , 

internet, e-hizmet kavramlarşnş sadece terimsel olarak go rmekte, bu yas  grubundaki bireylerin 

%70“inden fazlasş ise, bilgisayarş oyun oynamak ve internette gazete okumak s eklinde oldukca 

sşnşrlş bir cercevede kullanmaktadşrlar. C ok kucuk bir kesim internet bankacşlşgş, e-haberlesme, 

e-aras tşrma yaparak e-birey kapsamşna girmektedir (II. Turkiye Bilis im Surasş 2004:1-3). 

Bilgi toplumu teknoloji, iletis im ve insan merkezlidir. Bireyin artan bu o nemine paralel 

olarak, bireyin nitelikleri de tartşsma konusu yapşlmaktadşr. Gunumuz kalkşnma literaturunde de 

bireyin niteliklerinin gelis imi vurgulanmaktadşr. Bilgi is lem ve iletis im sekto rleri bas ta olmak 

uzere yeni do nemin ortaya cşkmasşnda etkili olan alanlardaki gruplarşn o nemi artacaktşr. 

Gelismekte olan meslek dallarşnşn ve alanlarşn ortak bir o zelligi kis isel becerilere ve yaratşcşlşga 

dayanmalarşdşr. Bu durum, bilgi toplumunun insan merkezli olmasşna yol acmaktadşr. Mazgit“in 

(2002:404,405) de belirttigi gibi bilgi toplumuyla birlikte daha iyi egitilmis  ve daha saglşklş 

bireylerin o nemi artmaktadşr. Yucel“e (2004:12) go re bilgi toplumu her gun yeni haberlesme 
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teknolojileri ile fertlerin ulas abilme ve kullanma imkanşnşn saglandşgş toplumdur. Bilgi 

toplumunun olus abilmesi icin bilgilerin toplum fertlerinin dus unce suzgecinden gecirilip 

yorumlanmasş ve gunluk hayatşn bir parcasş haline gelmesi gerekmektedir. Bilgi toplumu, 

gittikce daha ust duzeyde yetismis  nitelikli ve verimli bir insan gucu talep etmektedir. Egitim 

programşnda bilgiyi temel almak, serbest dus unen, tartşs abilen bir toplumun olus turulmasşna 

calşsşlmalşdşr. Egitimde cocuklara daha fazla dus unme, tartşsma ve aras tşrma ortamş saglamak, 

yetiskinlerin egitimi ve ve teknolojiye uyumlarşna katkşda bulunmak durumundadşr. 

Insanlarşn bilgi toplumunda sahip olduklarş yetkinlikler ces itlilik go stermek 

durumundadşr. Bu baglamda yetkinlik kavramş ces itli s ekillerde tanşmlanmşs tşr. Orhan“şn 

(2002) belirttigi gibi Selby“e go re yetkinlik ”Davranğs  vasğtasğyla sergilenen beceridir„ (Orhan 

2002:865). Egitimin en o nemli hedeflerinden birisi soru soran, aras tşran ve tartşsan bir toplum 

olus turmaktşr. ”Bilgi teknolojisinin olus turdugu yeni toplum tipinde toplumsal o nceliklerden 

bireysel o ncelige gecilerek her ferdin bir deger oldugu fikri yeni toplum tipinde o ne cşkarak 

geleneksel toplum davranşs larş kaybolmasş sonucu ortaya cşkmşs  olmaktadşr (yucel 2004:14). 

Yirmibirinci yuzyşlşn bilgi cagşnda ulkelerin cagşn gerektirdigi o zellik ve davranşs lara 

sahip, hedef ve cerceveleri bilen, olumlu, yapşcş, gucunu kendi gelis tirip kendini tesvik eden, 

caga nispetle ustun, cok sayşda yetismis  insan kaynagşnş yetis tirmesi zorunlulugundan so z 

edilebilir. (Yucel 2004:14-16). Aycan (2000) bireylerin kis iliklerini tanşmlarken Costa ve Mc 

Crael (1992) tarafşndan gelis tirilen kis ilik modelini kullanmşs tşr. Bu model uyumluluk 

(yumus ak bas lş, iyi huylu, guvenilir, yardşmsever, affedici), duzenlilik (duzenli, calşskan, 

guvenilir, kendi kendini yo nlendirebilen, dakik, titiz, istekli, azimli), dşs a do nukluk (sosyal, 

aktif, konuskan, eylenceden hos lanan, iddialş, atşlgan), nevrotiklik (s upheci, itaatkar, kararsşz, 

endis eli, kşzgşn, depresif, strese meyilli) ve deneyime acşklşk (meraklş, yaratşcş, degis ik fikirler 

ureten, aktif deneyim arayşsşnda) olmak uzere bes  ana kis ilik o zelliginden olusmaktadşr (Aycan 

2000:102) . 

Bilgi okuryazarş bireyler bilgiyi etkili olarak kullanşr, digerleri ile is  birligi yapar; 

bilgiyi degerlendirme, duzeltme ve gelis tirmede teknolojiyi kullanşr ve bu becerilerin 

o grencilere yukledigi sorumluluklar hem sşk hem de elektronik ortamda katşlşmcş, aras tşrmacş, 

bilgiye ulas an ve bilgiyi kullanan bireyler olmak durumuna yo nelik olabilmektedir . Bu 

yeterlikler, gecmis te bireyden beklenen yeterliklerden oldukca farklş olabilir. Hem bireyden 

beklenen yeterlikleri kazandşrmak hem de surece yo nelmek icin proje tabanlş o grenme 

anlayşsşnş benimsemek gerekmektedir. Bilgi toplumunda bilginin degerinin o nemi de 

vurgulanmalşdşr. Yeni egitim paradigmasş bilginin degerine iliskin bilginin tanşmş, is levi ve elde 

edilmesi konularşyla bilginin degeri arasşnda bir bag so zkonusudur (Aslan ve Eraslan 2003:98). 
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Aydşn“şn Demir ve Acar“dan aktardşgşna go re bilgi toplumu ” bilgi uretim ve akğs ğnğn hem birey, 

hem de kurumlararasğ ilis kileri belirledig i, bilginin kutlesel duzeyde uretilip tuketildig i toplum„ 

olarak tanşmlanmaktadşr (Akt: Aydşn 2003:34).  

 O zgener“e go re, bilginin yoklugundan cok teknolojik gelismelerin katkşsşyla elde 

edilen cok sayşdaki bilginin/verinin duzenli bir sekilde sşnşflandşrşlmasş, kullanşma elveris li hale 

getirilmesi gerekmektedir (O zgener 2002:483). Gelismis  ulkelerde ekonomik sistemleri de bilgi 

yo nlendirmektedir. Bilgiye dayalş ya da bilginin yo nlendirdigi ekonomiler s eklinde 

adlandşrmalarşn oldugu go rulmektedir. Bilginin depolanmasş, kopyalanmasş, taranmasş, 

aktarşlmasş ve ces itli amaclara hizmet etmesi bilgiye daha cok o nem verilmesi gerektigini 

go stermektedir. O grenme gucunun de hşzla artşrşlmasş gerekmektedir  

Yirmibirinci yuzyşlda o nem kazanan kavramlardan birisi de ” degis im„dir. Degis im 

beraberinde yenilenmeyi, o grenmeyi getirmis tir. Bilgi toplumuna uygun bireylerin yetismesi 

yenilik, yaratşcşlşk, buyume, kendini gercekles tirme gibi kavramlarşn ele alşnmasş degis imin 

zeminini olus turmaktadşr (Akt. Cerit 2003:454). Yas am bicimlerinin ve sosyal iliskilerin 

cogullasmasş; dunyanşn yeni teknolojiler ve medya araclarş yoluyla degis tirilmesi, ekoloji 

olgusunun bir sorun olarak gundeme gelmesi, nufus gelis imi ve go cler, yas am iliskilerinin 

uluslar arasş hale getirilmesi, degerlerdeki degismeler gerek bireyi gerekse egitim kurumlarşnş 

degismeye zorlamaktadşr (Hesapcşoglu, 2001:41). 

Bilgi toplumunda Sumer“in belirttigi gibi; uretimin temelini yenilikci (innovation) 

kavramş olus turmaktadşr. Yenilikci; bilimsel ve teknolojik aras tşrmalar sonucu ortaya konan 

bulgularş, ekonomi ve toplumsal faydaya do nus turmek olarak tanşmlanmaktadşr„ (Sumer 

2003:5). Gelismekte olan ulkelerin bilgiye eris im ve bilgiyi uretme sorunlarş bulunmaktadşr. 

Genellikle bilginin kullanşmş bir is in nasşl yapşlacagş uzerine odaklanmaktadşr (Sumer 2003:5). 

Bu baglamda yeni bir bilgi turu olan yerli bilgi de o nem kazanmaktadşr.”Yerli bilgi, belli bir 

cografi bo lgeye ait yerli halkşn spesifik kosullarş icinde varolan ve gelis en kendine has, 

geleneksel ve yerel bilgidir. Yerli bilgi ” geleneksel bilgi„ ile es anlamlş olarak da 

kullanşlmaktadşr. Yerli bilgi yiyecek guvenligi, insan ve hayvan saglşgş, egitim, dogal 

kaynaklarşn yo netimi ve diger topluluk temelli faaliyetlerde yerel seviyede karar alma temelini 

olus turmaktadşr. Yerli bilgi; surekli bir deneyimleme, yenilikcilik ve uyum saglama surecinin 

sonucu olarak, dinamiktir. Bu bilginin uretilmesi topluluk icindedir. Dolayşsşyla Batş“daki gibi 

bireysel degildir„ s eklinde bir yorum getirilebilir (Sumer 2003:6). 

Sanayi toplumunun egitim modeli ile bilgi teknolojileri egitim modeli 

kars şlas tşrşldşgşnda bas ta calşsma, o grenme ve icerik konularş olmak uzere farklşlşklarşn oldugu 

go rulmektedir. Yirmibirinci yuzyşlda bilgi gercek sermaye ve zenginlik haline gelmis tir. 
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Ekonomi, egitim performansş ve egitim sorumlulugu acşsşndan okullara yeni ve zorlu talepler 

yo neltilecektir. Bu baglamda; egitimli insanşn tanşmşnşn, o grenme ve o gretme bicimleri ile  

bilginin degismesi gerekmektedir (Hesapcşoglu 2001:43). Bilgi uzerinde durulmasşnşn en 

o nemli nedenleri arasşnda deger yaratma sayşlabilir. Bunun icin de dogru bilginin, dogru yere, 

dogru zamanda, hşzlş, guncel, tam ve bir butun icinde sunulmasş gerekmektedir (O zgener 

2002:495). 

Bilgi toplumunun olusmasş 1980“li yşllardaki bilim ve teknolojik gelismelerle 

hşzlanmşs tşr. Bilgi toplumu, toplumsal yas am icin gerekli her turlu bilgiyi ureten, hazşr bilgilere 

eriserek onlarş kolaylşkla yayabilen ve bilgileri her sekto rde kullanan toplum olarak tanşmlanşr. 

Bu baglamda gelismis  ulkeler ekonomik kalkşnmalarş ve sosyal gelismeleri icin o nce teknolojik 

gelismeyi izlemektedirler. 

 C agşmşzşn gelismis  ulkelerinin sanayi toplumu olmaktan cşkarak bilgi toplumu 

as amasşna ulas tşklarş go rulmektedir. Bilgi toplumunun insanş analitik ve butuncul (konseptuel) 

dus unme becerilerine sahip aras tşrşcş, giris imci, objektif, yaratşcş, takşm calşsmasş yapan, 

iletis im becerisine sahip nitelikler tas şmalş ve cagdas  insanşn bu tanşma uygun bicimde 

egitilmesi cagdas  egitimin sorumlulugu olmalşdşr go rus u savunulabilir. Son ucyuz yşl boyunca 

ve bu yuzyşlda insanşn bilgileri elde etme, depolama, is leme, verimli olarak degerlendirme ve 

iletme yetenegi insanlarşn bilis sel becerilerini arttşrmşs tşr. 

Bilgi toplumunda tum bireylerin o grenmeyi o grenmek, hşzla degismek ve bilgiye 

ulasma ile egitim sisteminin o grencileri bu yo nde hazşrlama zorunlulugu oldugu so ylenebilir 

(Hesapcşoglu, 2001:43-44). Yirmibirinci yuzyşlda zeki insan kavramşndan ” cok yo nlu insan„ 

kavramşna gecis  yapşlmşs tşr. Armstrong (1994), coklu zeka kuramşyla ilgili olmak uzere her 

insanşn sahip oldugu ces itli zeka alanlarşnşn degis ik duzeylerde oldugunu belirtmektedir. 

Genellikle ces itli zeka alanlarş bir arada ve karmas şk yapşda calşsmaktadşr. 

O gretmenler o grencilerin dahiliklerini ortaya cşkarmak icin sşnşf icinde ve dşsşnda 

etkinlikler duzenlemeye o zen go stermek zorundadşr. Bu yuzyşlda o grenmeyi o grenmek o nemli 

bir kavramdşr. Bu baglamda o grencilerin cok yo nlu gelis imleri ve yaratşcş olmalarş icin o grenme 

yas antşlarş sunmak, onlara sevecen bir sşnşf atmosferi olus turmak, olumlu ve yuksek 

beklentilere sahip olmak o nem tas şmaktadşr Bunun icin uygun o gretmenlerin yetis tirilmesine 

gereksinim vardşr (Gurkan cevrimci, 2004). Bilgi toplumu olabilmek icin cagdas  bilgilerle 

donanmşs , cagdas  bireylere gereksinim bulunmaktadşr. Bu baglamda cagdas lşk kavramşnşn da 

o nem kazandşgş go rulmektedir. 
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C agdas, C agdaslök Kavramö 

C agdas  so zcugu dilimizde aynş cagda yas amak anlamşna geldigi gibi icinde bulunulan 

en son zaman diliminde bulunmak anlamşnş da tas şmaktadşr. Ingilizce“de bu so zcugun kars şlşgş 

olan ” contemporary„ modern olmayş da icermektedir. Bu baglamda cagdas lşk yasanşlan cagşn, 

insan icin degerli gereklerinden pay almak olarak da tanşmlanabilmektedir.  

Butunluge hakim bakşs  anlamşna gelen evrensellik cagdas lasmayş arac haline 

getirmektedir. C agdas lasmanşn o zellikleri olarak go rulen, herkesin iyi okullara gitmesi, yuksek 

yas am kosullarş gibi butunles tirici o gelerin evrenselligin yapş tas larşnş olus turturdugu 

so ylenebilir (Orhon 2004: 129). Insanlar bir caga hangi degerleri yuklerlerse ona go re farklş 

cagdas lşklar ortaya cşkmaktadşr. C agdas  aynş cagda yas ayan demektir. Ancak uygarlşk 

as amasşnşn en yuksek duzeyinde yas ayanlar anlatşlmak istenmektedir. Orhon“un belirttigine 

go re Mahmut Tezcan“şn Michael Robbins“in go rus lerine dayanarak verdigi tanşmşn 

” cagdas lasmada biles enlerin kentte oturma ve calşsma, o rgun egitim, toprak, is , mallar ve 

hizmetlerin ticarilesmesi, genis  capta toplumsal ve kulturel iliskiler ve katşlşmlar, kozmopolitlik, 

kitle iletis im araclarşnşn varlşgş ve etkinligi, kucuk ve genis  capta teknolojik yenilikler„ s eklinde 

o zetledigi go rulmektedi. Bu baglamda cagdas lşk o lcusunu olus turan o geler; insanlarşn 

birbirlerine saygşsş ve hosgo ruleri, devlet gucunun yaygşn ve sevecen olmasş, devlet gucunun 

bir kis iye veya bir zumreye degil butun topluma ait bulunmasş ve insanlarşn onun koydugu 

kurallara uymalarş, devletin de butun yurttas larşna en genis  o lcude es itlik ve o zgurluk icinde 

butun haklarş tanşmalarş, kazanc ve gelir dagşlşmşnşn adaletli olmasş, insanlarşn yas amşnda 

evrensel ahlak kurallarşnşn hakim olmasş, bireylerin, toplumun ve devletin bilimsellikten 

ayrşlmamasş s eklinde o zetlenmektedir (Orhon 2004:125-127).  

Robert Lauer“in aras tşrmasş, cagdas  insanş tanşmlayan kriterleri ortaya cşkarmşs tşr. Yeni 

olana ve yenilesmeye hazşr olus , genis  captaki sorunlar uzerindeki go rus lerini formule etmek, 

go rus lerinde demokratik olma egilimi, bugun ve o zellikle gelecege yo nelimlilik, planlamaya 

yo nelimli olmak, kendi kaderini kontrol edebilme yeteneginin var oldugu konusundaki inanc, 

baskalarşnşn davranşs larşnş anlama ve tahmin edebilme kapasitesi, insan haysiyeti duygusu 

tas şmak, bilim ve teknolojiye inanc kriterlerinin cagdas lasmada o nemli oldugu sonucu elde 

edilmis tir (Akt.Orhon 2004:130). Kşsaca, 21. yuzyşlşn bilgiyi ureten ve kullanan donanşmlş 

insanlarşn yetis tirilmesi o nemlidir. Bu baglamda, Sosyal Bilgiler derslerinde o grencilerin 

yaratşcşlşk, eles tirel dusunme, karara katşlşm, empati, hosgo ru, ekip calşsmasşna yatkşnlşk, 

iletis im ve o grenme becerileri, demokratik olma gibi beceriler ile sorumluluk, o zguven, farklş 

dus uncelere saygş, cevre duyarlşlşgş gibi degerleri kazanarak cagdas  insan modeline daha da 

yaklas acaklarş dus unulmektedir.  
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1.1. Arastörmanön Amacö 

 Bilindigi gibi, egitimde o grenci performansşnş ve o grenmeyi etkileyen ces itli fakto rler 

vardşr. Bunlar; o gretmenle iliskili fakto rler (alan bilgisi yeterliligi, o gretme teknigi, tutum, 

davranşs , dil becerileri vb.), o grenciyle iliskili fakto rler (yetenek, tutum, ihtiyac, o grenme 

teknigi, hafşza kapasitesi, gudulenme stili vb.) ve diger fakto rler (fiziki ortam, degerlendirme 

yo ntemi ve sosyo-kulturel vb.) olarak sşnşflandşrşlabilir (Akt.Alkşs  2006:1). Aynş s ekilde bu 

fakto rler, Sosyal Bilgiler derslerinde cagdas  bilginin edinimi ve kullanşmşnş uzerinde etkili 

olmaktadşr. 

Sosyal Bilgiler Dersi Programş, temelde etkin ve uretken vatandas lar yetis tirmeyi 

amaclamaktadşr. Sosyal Bilgiler; tarih, cografya, vatandas lşk bilgisi ve cevre bilgisi 

konularşndan olus an ve yas am boyu surecek vatandas lşk becerileri sunan bir egitim planşdşr. 

Sosyal Bilgiler dersleri ilko gretim okullarşnşn do rduncu, bes inci, altşncş ve yedinci sşnşflarşnda 

okutulmaktadşr. ”Sosyal Bilgiler Dersinde C agdas  Bilginin Edinimini ve Kullanşmşnş Etkileyen 

Fakto rlerin Analizi„ konulu bu aras tşrma 10-14 yas  grubunun yararlandşgş bir dersin bilgi 

cagşnşn gerektirdigi o lcutler icinde analiz edilerek bilimsel bulgularşn go rus  ve o nerilere 

do nus turulerek is levsel hale getirilmesi temel amacşyla gercekles tirilmis tir. Derslerde cagdas  

bilginin edinimi ve kullanşmşnş etkileyen fako rlerin hepsi (o gretmen, o grenci, aile, sosyo 

ekonomik statu, cinsiyet, sşnşf duzeyi) diger calşsmalarda bir arada analiz edilmediginden bu 

aras tşrmanşn alana katkş getirecegi dus unulmektedir.  

Sosyal Bilgiler dersinde ” C agdas  Bilgi„yi konu alan bir aras tşrmada en o nemli problemi 

bu tur bilginin ders kitaplarş, dşs  dunya ile iliskiler gibi hangi kaynaklardan elde edilecegi 

olus turmaktadşr. Bu baglamda okul, o gretmenler, o grenci aileleri, yazşlş ve go rsel basşn gibi bir 

dizi bilgi edinimi kaynaklarş ile kars şlas şlmaktadşr (okul dşsş zaman). C agdas  bilgiyi 

edinmelerinde ailelerinin rolunun ne oldugu, o grenci velilerinin cagdas  bilginin farkşnda olup 

olmadşgş, o grencilere yaratşcşlşklarşnş kullanabilme, o zgur dus unebilme, dus uncelerini ifade 

edebilme yolunda nasşl bir tutum sergiledikleri gibi konular uzerinde durulmus tur. Bireyin bilgi 

edinmesini etkileyen okul dşsş etmenler icerisinde oturulan semt, ailenin sahip oldugu olanaklar 

(sosyo ekonomik statu), kardes  sayşsş ve cinsiyeti, okuyan kardes  sayşsş, anne-babalarşn meslek 

durumlarş, anne-babalarşn calşsma durumlarş da ele alşnmşs tşr. Yapşlan aras tşrmadan o zgun 

sonuclarşn ve is levsel o nerilerin ortaya cşkabilmesi icin egitim olayşnşn gercekles tirildigi 

alanlardaki bireyler olarak, okul yo netimleri, o gretmenler, birer birey ya da sşnşf toplulugu 

olarak o grenciler, okul cevresi ve o grenci aileleri ile ilgili saglşklş verilere gereksinim duyulmus  

ve aras tşrma kapsamşnda ces itli o lcme araclarş gelis tirilerek gerekli veriler saglanmaya 

calşsşlmşs tşr.  
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 Bu aras tşrma, Sosyal Bilgiler Egitimi Disiplini kapsamşna girmektedir. Sosyal Bilgiler 

Egitimi Disiplini insan iliskilerini go z o nunde tutarak, bireylerin toplumsal ve fiziksel cevreyle 

olan iliskilerini inceler. Sosyal Bilgiler dersi, Ilko gretim Okullarş Programşnda yer alan eksen 

(mihver) derslerdendir. Bireyler, ilko gretim okullarşnda, ilgi alanlarşnş ve gereksinimlerini bilen 

ve bunlarş belirleyebilen, kendi inanc ve degerlerini kullanarak kis isel ve sosyal sorunlarş 

problem co zme yo ntemiyle co zebilen kis iler olarak yetis tirilmek istenmektedir. Bu aras tşrma 

ayrşca Egitim Bilimi kapsamşna da girmektedir. Egitim tarihi incelendiginde, tarihsel sureclerde 

o do nemin kosullarşnşn talep ettigi insanş yetis tirmeyi amaclayan egitim uygulamalarşnşn oldugu 

go rulmektedir. Bu baglamda, bilgi toplumu da kendi kosullarşna uygun egitilmis  bireyler talep 

edeceginden bu bireylerin yetismesi o nem kazanmaktadşr. 

 

1.2. Problem ve Alt Problemler 

”Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilginin edinimini ve kullanşmşnş etkileyen fakto rler 

nelerdir?„ sorusu aras tşrmanşn problem cumlesidir. Aras tşrmanşn alt problemleri sunlardşr:  

1- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm duzeyi sosyo 

ekonomik statuye go re degismekte midir? 

2-  O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm duzeyi sşnşf 

duzeylerine (4., 5., 6.ve 7. sşnşf ) go re degismekte midir? 

3- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm duzeyi 

cinsiyete go re degismekte midir? 

4- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm duzeyi 

okuldaki o grenme ortamşna go re degismekte midir? 

5- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm duzeyi aile ile 

ilgili fakto rlere go re degismekte midir? 

6- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm duzeyi 

o gretmen niteliklerine go re degismekte midir? 

7- O grenciler, cagdas  insan olma o zeliklerine ne derece sahiptir? 

      8-   O grencilerin cagdas  bilgi edinimini ve kullanşmşnş etkileyen fakto rlerin belirlenmesi       

 

1.3.Sayöltölar 

Bu aras tşrma, as agşdaki sayştlşlara dayanmaktadşr: 

o Aras tşrmaya katşlan butun o grencilerin, o grenci ailelerinin, o gretmenlerin ve okul 

yo neticilerinin dogru ve icten cevap verdikleri varsayşlmşs tşr. 

o Aras tşrma o rnekleminin Turkiye“yi temsil ettigi varsayşlmaktadşr. 
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1.4.Sönörlölöklar 

o Bu aras tşrma, 2004-2005 o gretim yşlşnda O zel Inal Ertekin Ilko gretim Okulu, O zel 

Melike Pşnar Ilko gretim Okulu, Suleyman Cura Ilko gretim Okulu,, Bisas  Ilko gretim 

Okulu ve Yşldşrşm Anadolu Ilko gretim Okulunda, 4., 5., 6. ve 7. sşnşflara devam eden 

2000 o grenci, ayrşca 50 o gretmen, 162 o grenci ailesi, 6 okul yo neticisi ile sşnşrlşdşr. 

o C agdas  bilgi edinimine ve kullanşmşna yo nelik hazşrlanmşs  olan o lcme araclarşyla 

sşnşrlşdşr.  

 

1.5.Tanömlar 

- C agdas: C agdas  so zcugu dilimizde aynş cagda yas amak anlamşna geldigi gibi icinde 

bulunulan en son zaman diliminde bulunmak anlamşnş da tas şmaktadşr. Ingilizce“de bu 

so zcugun kars şlşgş olan ” contemporary„ modern olmayş da icermektedir. Bu baglamda 

cagdas lşgş yas anşlan cagşn, insan icin degerli gereklerinden pay almak olarak da tanşmlamak 

mumkundur. Insanlar bir caga hangi degerleri yuklerlerse ona go re farklş cagdas lşklar ortaya 

cşkmaktadşr. C agdas  aynş cagda yas ayan demektir. Ancak uygarlşk as amasşnşn en yuksek 

duzeyinde yas ayanlar anlatşlmak istenmektedir. Bu calşsmada cagdas  deyimi ile, kullanşlan caga 

uygun yas am bicimi kastedilmektedir. 

 

- Bilgi: Bilgi, ele alşnan konuya baglş olarak farklşlşk go steren ve tanşmş uzerinde literaturde 

go rus  birliginin saglanamadşgş bir kavramdşr. Bilgi, bir seyin bilincine varşlanlar, o grenilenler 

olarak tanşmlanabilir (Cevizci 1999:101). O zgener“e go re bilgi, is letmeye deger yaratan bir 

tarzda organize edilebilen, gruplandşrşlabilen, modelles tirilebilen ve eyleme gecirilebilen veri 

olarak tanşmlanabilir. Bilgi, sureclerdeki bilgi ve insanlardaki bilgi olmak uzere iki bas lşk 

altşnda incelenebilir. Ayrşca bicimsel bilgi olarak da ifade edilen sureclerdeki bilgi, bicimsel 

modeller, do kumanlar, kurallar, prosedurler ve veri tabanlarşnda yer alabilen ve somut bicimde 

ifade edilebilen yazşlş bilgidir. Barca (2002:518) enformasyon ile bilgi arasşndaki farkla ilgili 

olarak ikisi arasşnda temel bir farkş ortaya koymus tur. Bir olguya ait bir s eyler bilmek 

enformasyonu, o olgunun bir degis ime nasşl tepki go sterecegini bilmek ise bilgiyi ifade 

etmektedir. Bilgi olgular hakkşnda bilis sel bir surecten gecirilerek onu (enformasyonu) yargşya 

do nus turmeyi de gerektirmektedir. Bu bilis sel surec o znel bir sureci ifade etmektedir. Bilgi 

ortam, hafşza ve bilis sel (cognitive) surecin kombinasyonunu gerektirmektedir.  

 

- C agdas Bilginin Kullanömö: C agdas lşk kavramşnşn bireyin kendi yas antşsşna yansşmasşdşr.  
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- C agdas Egitim: Bilgilerin yeni ve bulunulan caga ait olmasşndan o te, cagdas  birey 

yetis tirmeyi amaclayan bir olgudur. C agdas  insan yetis tirmeyi en ust duzeyde C agdas  insanş 

yetis tirmeyi en ust duzeyde gercekles tirecek s ekilde duzenlenmis  egitimdir. 

 

1.6. I lgili Literatur 

Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilginin edinimini ve kullanşmşnş etkileyen fakto rlerin 

analizi yapşlmaya calşsşlşrken, ilk olarak uzun zamanlş bir literatur taramasş yapşlmşs tşr. Konuyla 

dogrudan ve dolaylş olarak ilgili olabilecek cok sayşda yerli ve yabancş kaynak incelenmis  ve 

sonucta Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilginin edinimini ve kullanşmşnş etkileyen fakto rlerle 

dogrudan iliskili olan kaynaklar; sosyo ekonomik statu, sşnşf duzeyleri, cinsiyet, o grenme 

ortamş, o grenci, o gretmen nitelikleri, o grenci ailelerinin o zellikleri, okul ve okul yo netiminin 

yapşsş degiskenlerini dikkate alarak asagşda kronolojik olarak o zetlenmis tir: 

Bu baglamda Galton ve Simon (1980) aras tşrmalarşnda kşzlarşn erkeklerden daha fazla 

endis eli olduklarşnş, kşzlarşn okuldan daha cok memnun oldugunu ve o gretmenlerini memnun 

etmek ve ellerinden geleni yapmak icin daha fazla gudulendiklerini kes fetmis tir (Akt.Dean 

2000:158,159). Bennett ve digerleri (1984) o gretmenlerin cocuklarla olan diyaloglarşnda 

yeterince teshis edici olma egiliminde olmadşklarşnş kes fetmis tir. C ocuklarş go zlemlemek 

onlarşn nasşl dus unduklerini kes fetmek icin dikkatli sorgulamayş kapsamaktadşr (Akt.Dean 

2000:30). Beech (1985) aras tşrmasşnda, ilkokul o grencilerinin %40“nşn konusmadan cok 

duyduklarşnş ya da okuduklarşnş anlamaya calşs tşklarşnş aktarabildiklerini saptamşs tşr. 

O gretmenlerin, bireysel o grenme s ekillerini, cocuklarşn calşsma bicimlerini ve bunlarşn 

uygulamalarşnş yapmalarşnşn oldukca yararlş oldugu ortaya cşkmşs tşr (Akt. Dean 2000:27).  

Croll (1986) aras tşrmasşnda erkeklerin kşzlardan daha fazla dikkat cektigini fakat bir 

o lcude bunun erkeklerin kşzlardan daha cok o zel egitim ihtiyacşna sahip oldugu gercegiyle 

acşklanabilecegini saptamşs tşr. Croll, hicbir calşsmanşn kşzlarşn erkeklerden daha fazla ilgi 

go rdugunu ortaya cşkarmadşgşnş da kaydetmektedir (Akt.Dean 2000:158,159). Sarş (1986)“nşn 

yaptşgş aras tşrmada okul ile ilgili toplantşlarşn yararşna inanşlmadşgş ve o gretmen veli 

go rusmelerinin yetersiz oldugu ve o grenci ailelerinin egitim programlarş gelis tirilmesinde kendi 

rollerini bilemedikleri ortaya cşkmşs tşr (Akt.So gut 2003). 

Saglşklş iletis im ortamş olus turma acşsşndan olumlu etkileri olan grup calşsmalarşna 

yo nelik olarak Reid ve digerleri (1987) aras tşrmalarşnda cocuklarş gruplar halinde calşs tşrmanşn, 

isbirlikci bir ortamda daha fazla fikir uretmek, dili ve iletis im kalşplarşnş kullanarak birbirine 

acşklamak, soru sormak ve birbirinden o grenmek, yeni bilgiyi gelis tirme ve edinimde kendi 

tecrubelerinin degerini fark etme, eles tirel bir kitlede fikirlerini paylasma ve o grenici olarak 
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kendilerinde guven kazanma, acşklayşcş bir konusma ve so zlu sunum arasşndaki farklşlşklarşn 

bilincinde olma, gruba kars ş sorumluluk duygusu gelis tirme ve o z-disiplini tesvik etme 

konularşnda yarar sagladşgş sonucunu elde etmis lerdir. Ayrşca, Reid ve ark. aras tşrmalarşnda, 

grup o devleri bittiginde do nut verme sşrasşnda, cocuklarşn do rtlu gruplar halinde calşsmalarş ile 

kars şlşklş ikis er kis inin saglşklş do nut verebileceklerini, etkili bir o grenmenin gerceklesmesinde 

rol oynadşgşnş tespit etmis lerdir (Akt.Dean 2000:93-97). Bunlarşn yanş sşra cocuklarşn aile 

icindeki iletis imi de o nemlidir. Dornbusch ve ark. (1987) yaptşklarş calşsmada anne-babalar ile 

cocuklarşnşn iliskileri anne-baba ve cocuklar arasşndaki so zel iletis im ve niteligi, olumlu 

duygusal iliski, ailenin beklentileri, ailenin cocuklarşyla ilgili inanclarş, kontrol anlayşs larşnş 

dikkate alşnarak incelenmis , degiskenler saptanmşs tşr. Ailelerde veli olan kis inin cinsiyeti, yas ş, 

etnik grubu ve egitim duzeyinin de o nemli oldugu sonucuna varşlmşs tşr. 

Sosyal gruplar ve sşnşflar o grencilerin bas arşlş olmalarşnda rol oynayabilmektedir. 

Mortimore ve digerleri (1988:132) aras tşrmalarşnda sosyal sşnşf ve bas arş arasşnda guclu bir 

iliski oldugunu kes fetmis tir. Babalarş kalifiye olmayan is lerde calşs anlarla orta halli is lerde 

calşs an ve meslek sahibi olan babaya sahip cocuklar arasşnda okuma yas ş bakşmşndan yaklas şk 

10 aylşk fark bulunmus tur. Sosyal sşnşf ve bas arş arasşndaki bu iliskinin ilkokulda da devam 

ettigi ve giderek artşs  go sterdigi sonucuna ulasmşs tşr (Akt.Dean 2000:148). Mortimore ve 

digerleri (1988) yaptşklarş aras tşrmada ayrşca o grencilerin, o gretmenleri tarafşndan verilen 

o devleri aileleriyle birlikte yaparken ve sşnşf ortamşnda ailelerinden yardşm alşrken ilerlemesine 

katkşda bulunuldugu sonucuna varmşs lardşr. O gretmenlerin istekleriyle velilerin yardşm 

konusundaki isteklerinin cogu zaman o rtusmedigi de ortaya cşkmşs tşr (Akt.Dean 2000:148). 

Harwood (1988:242)“şn aras tşrmasşnda karma gruplarşn isbirlikci o grenme tekniklerinin farklş 

etnik gecmis e sahip cocuklar arasşndaki iliskileri guclu ve istikrarlş duruma getirdigi, o z-guven 

ve o z-saygşyş arttşrdşgş sonuclarşna ulas şlmşs tşr. Houlton (1988:23), Ingiltere“deki o gretmenlerin 

sahip olmalarş gereken nitelikleri acşklarken etnik gruplarşn kulturel sistemlerinin ana 

o zelliklerini anlamalarş, konusulan diller, dini inanclar, isimler ve isim koyma sistemleri, 

giyinme s ekilleri, go rgu kurallarş, deger yargşlarş, gelenekler, cocuk yetis tirme bicimleri ve aile 

yapşlarş, beslenme alşskanlşklarş konularşnda kendilerini yetis tirmeleri gerektigini ortaya 

koymus tur (Akt.Dean 2000:159).O grencilerin yas ama sekilleri ve o zelliklerinin o gretmenlerce 

bilinmesi  amacşyla yapşlan toplantşlar cocugun tanşnmasşnş saglamaktadşr. 

Bastiani (1989:67) aras tşrmalarşna dayanarak veli ’o gretmen toplantşlarşnş hayal 

kşrşklşgş yaratan, verimsiz tecrubeler olmaktan kurtarmak icin toplantşda konusulanlarşn teybe 

kaydedilmesi ve velilerle anket calşsmasş yapşlmasşnşn gerekli oldugu sonucuna ulasmşs tşr 

(Akt.Dean, 2000:145). Bradley Komisyonu icin yazan Jackson (1989:11) aras tşrmasşnda tarih 
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ile ilgili olarak ulkedeki lise o grencilerinin %15“nin ABD tarihi ile ilgili bir ders almadşgşnş ve 

yaklasşk yarşsşnşn da Avrupa veya dunya tarihi dersleri almadşgşnş ortaya koymus tur (Patrick 

1990). Cutler (1989) ailenin, cocugun okul hayatşnş paylasma duzeyini belirlemeye calşsmşs tşr. 

Aras tşrma sonucunda babanşn bu konuda daha aktif oldugu, temel egitim cagşndaki cocuklarda 

daha cok ilgilenildigi ve ilgiyle dogru orantşlş bas arşnşn da arttşgş ortaya cşkmşs tşr (Akt.So gut 

2003). Bastiani (1989 :84-89) aras tşrmasşnda, o grenci ailelerinin yardşm listelerini okuma-

yazma, spor faaliyetleri, bilgisayar calşsmalarş, arac-gerec kullanşmş, cocuklarla oyun oynama 

ve gezilerde go zetmenlik yapma s eklinde sşnşflandşrmşs tşr. Bastiani, o grenci ailelerini iceren 

aktiviteler ile ilgili olarak dile dayalş oyunlar ve aktiviteleri, cevreyle ilgili oyunlar ve 

aktiviteleri, gunluk yas antş ile ilgili aktiviteleri, bir s eyler yapmak, topluluk, sşnşflandşrmayş, 

aile ve yakşn cevre tarihi gibi aras tşrmalar yapmanşn o nemini o n plana cşkarmşs tşr (Akt.Dean 

2000:145,148-149). Woolever ve Scott“şn (1989:29) aras tşrmalarşnda, o grenmede aktif o grenci 

katşlşmşnşn, somut nesnelerin kullanşmşnşn, cocugun gelis imine dair bilgilerin ediniminin, 

egitimsel materyallerin ve o gretim yo ntemlerinin bireyselles tirilmesinin, hareket ettirilebilir ve 

rahat mobilyalarşn kullanşmşnşn ve farklş yas lardaki o grencilerden olusan takşmlarşn 

calşsmalarşnşn egitim ortamşnşn saglşklş olmasşnda buyuk rollere sahip oldugunu ifade 

etmis lerdir.  

Dunne ve Bennett (1990:22), grup calşsmalarşyla ilgili olarak hem yuksek ve hem de 

dus uk bas arşlşlarşn karşsşk yetenek gruplarşnda daha iyi calşs tşklarşnş, grup calşsmalarşnda kis ilik 

o zellikleriyle birlikte calşsmalarş anlayamamanşn o grencilerin calşsma performanslarşnş 

etkiledigi sonuclarşna ulasmşs lardşr. C ocuklarşn birlikte oturmalarşna ragmen bireysel olarak 

calşs tşklarşnş, bir grup hikayesi ya da bir ortaklas a urun icin bir o devin parcalarş uzerinde 

bireysel olarak calşs tşklarşnda isbirliginin gerekli oldugunu, bazş durumlarda bir o dev uzerinde 

ortaklas a calşs tşklarşnş, isbirlikci ortamlarda cocuklarşn kendi o devlerine daha fazla 

katşldşklarşnş ve o devle ilgili konusma miktarşnşn %22 daha fazla oldugu saptanmşs tşr. Galton 

ve Patrick (1990:82), grup calşsmalarşnda heterojen gruplarşn daha bas arşlş olduklarşnş 

saptamşs lardşr (Akt. Dean 2000:93-95). Uygulamalara katşlmayla ilgili olarak, bazş Sosyal 

Bilgiler aras tşrmacşlarş, tarih ve cografyanşn uygulamasşna kars ş cşkmşs tşr. Ekonomi egitimcileri 

alanlarşnşn buyuk o nem tas şdşgşnş ve ekonomideki konularşn ve bilgilere dair yaygşn cehaletin 

ustesinden gelme geregini vurgulamşs lardşr. Guncel olaylarşn ve toplumsal konularşn, Sosyal 

Bilgiler egitiminin temeli oldugunu savunanlar tarihin baskşn oldugu mufredat o nerilerine kars ş 

cşkmşs lardşr (Akt.Patrick 1990). Bilgin (1990)“in calşsmasşnda, okul-aile isbirliginin yasal 

olarak benimsendigi ancak o gretmenlerin olumsuz go rus ler tasşdşgş ve o gretmenlerin ana-

babalarşn yetersizliginden yakşndşgş ortaya cşkmşs tşr (Akt.So gut 2003).  Patterson ve ark. (1990) 
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aras tşrmalarşnda ailenin sosyo ekonomik duzeyi ve cocuklarşn okul yeterlilikleri arasşndaki 

iliskileri saptamşs tşr. Okuldaki bas arş ile cevresinde saglşklş iliski kurabilme uzerinde 

durulmus tur. Aras tşrma sonucunda aile yapşsşnşn bas arş uzerine etkisinin oldugu, gelir durumu 

ve cinsiyetin de cocugun cevresiyle olan iliskilerini etkiledigi ortaya cşkmşs tşr. 

Oskay“şn (1991:45) yapmşs  oldugu bir aras tşrmada o rnegin ergenlerin kimlik gelis imi 

ile aile iliskileri ve o zsaygş arasşnda bazş anlamlş iliskiler ortaya cşkmşs tşr. Aynş aras tşrmada 

Turk aile yapşsşnda kontrol edici ana-baba tutumu alşsşlagelmis  ve kabul edilmis  bir norm 

olmakla birlikte bu sonuca go re ergenlerin ana-babalarşnşn kendilerine vermis  olduklarş 

bagşmsşzlşk derecesinden memnun olmadşklarş saptanmşs tşr. Davies (1991)“e go re ” veli„ 

kavramş icine komsularş, yakşn kurum ve kurulus  yetkilileri de dahil edilmelidir. Aras tşrmacş 

cocugun tum toplum tarafşndan egitilecegi go rus undedir. O gretmenlerin ev ve kurum 

ziyaretlerini yapmalarş olumlu sonuclar dogurmaktadşr. D“Angelo ve Adler (1991)“in 

aras tşrmasşna go re ev ile okul arasşndaki engellerin ortadan kaldşrşlmasşnda iletis im 

stratejilerinin o nemli oldugu saptanmşs tşr. Iliskileri gelis tirmede en etkili iletis im tekniginin yuz 

yuze iletis imin, ikinci olarak ileri teknolojik olanaklardan yararlanşlarak kurulan iletis imin, 

ucuncu olarak da yazşlş iletis imin etkili oldugunu belirtmis lerdir. Okul-cevre iliskilerini 

gelis tirmede okul yo neticilerinin o nemli rolu oldugu sonucuna ulasmşs lardşr (Akt.So gut 2003). 

Glashan (1991)“in bir Katolik lisesinde okul kulturu degiskenine go re okul yo neticilerinin 

rollerini belirlemek amacşyla yaptşgş aras tşrmada o grencilerin ders programş dşsşnda toplumsal 

iliskilerinin o nemi ortaya cşkmşs  ve sanatsal degerlerin gelis imdeki rolu saptanmşs tşr (Akt.C elik 

2002: 154,156). 

Galton ve Williamson (1992:153) cocuk gruplarş icin o dev kriterlerinin su s ekilde 

olmasş gerektigi sonucuna ulasmşs lardşr: her bir cocuga fiziksel katşlşm imkanş sunmasş, aktif 

katşlşm icin her bir cocuga fşrsat vermesi, cocuklarşn anlayabilecegi becerileri kapsamasş, 

cocuklarşn ne zaman bitirdiklerini anlayabilecegi belirli bir hedefinin varlşgş, cocuklarşn 

aktivitelerin grup calşsmasşna uygun olmasş, o dev basamaklarşnşn belirli bir mantşki plan 

dahilinde olmasş, acşk / net yo nergelere sahip olmasş, uygun kaynaga sahip olmasş, normal bir 

sşnşf ortamşnda uygulanabilir (zaman, yer ve gurultu) olmasş, bas langşcta o gretmenin destegine 

en aza indirgeyerek cocuklarşn grupca calşs abilme yeteneklerini artşrmasş. Grup calşsmalarşnda 

en cok go zlenen konusmalarşn hikaye olus turma ve olaylarşn sşrasşnş ya da bir masalşn ana 

fikrini ortaya cşkarma gibi konusmalar oldugu sonucuna ulas şlmşs tşr (Akt.Dean 2000:97). 

Bennett ve Dunne (1992) calşsmalarşnda, yakşn bir arkadas a sahip olma ile baska insanlarşn 

duygularşna kars ş sosyal duyarlşlşk arasşnda iliski oldugu kaydedilmis tir. Grup calşsmalarşyla 
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ilgili aras tşrmalarda ise cocuklarşn karma cinsiyetli gruplarda daha etkili oldugu ortaya cşkmşs tşr 

(Akt.Dean 2000:20). 

Chinaekwu (1993) o gretmenlerin karar surecine katşlmasş, okul kulturu ve is  doyumuyla 

ilgili yaptşgş calşsmada ucu arasşnda iliski oldugunu saptanmşs tşr. Collopy“nin yaptşgş calşsmada 

ise degis ime iliskin o gretmenlerin o zellikleri arasşnda koruyucu, giris imci ve yenilikci olmalarş 

sayşlşrken, demografik fakto rler ve sistemli degisme arasşnda anlamlş bir iliski bulunmamşs tşr 

(Akt.C elik 2002: 154,156). 

Hughes ve digerlerinin (1994) aras tşrmasşnda ailelerin, kendileri ve cocuklarş arasşndaki 

iliskiye olumlu katkş saglayan, sşnşf ve oyun alanlarşnda kontrolu elinde tutabilen canlş, istekli, 

uyarşcş o gretmenler istedikleri ortaya cşkmşs tşr (Akt.Dean 2000:143). Hughes ve digerleri 

(1994), aras tşrmalarşnda velilerin %75“inin cocugun her dersteki bas arşsş hakkşnda raporla bilgi 

istediklerini kaydetmis tir. Aynş calşsmada bir kşsşm veli ise zayşf noktalar konusunda bilgi 

isterken cocugun davranşsş sosyal becerileri ve calşsmaya tavrş ile ilgili bilgileri de isteyen 

o grenci ailelerinin oldugu saptanmşs tşr (Dean 2000:143). Smith (1994), aras tşrmasşnda ailelerin 

okulla yakşn iliskiler icinde bulundugunda o grencilerin basarşlş ve disiplinli oldugunu 

savunmus tur. C ok sşk ve duzenli olarak okula gelen ailelerin cocuklarşnşn davranşs larşnda 

belirgin iyilesmeler oldugu sonucuna ulasmşs tşr. 

Askew ve digerleri (1995:20) aras tşrmalarşnda, bilgili o gretmenler, o grencilerini 

problem co zme surecleri konusunda sorguladşklarşnş ve onlarşn cevaplarşnş dinlediklerini; 

bununla birlikte daha az bilgili o gretmenlerin problem co zme sureclerini o grencilere 

acşkladşklarşnş ya da sadece o grencilerin co zumlerini go zlemlediklerini kaydetmis tir. Bo ylece 

testlerin ve kontrol listelerin kullanşmşnş kapsayan sistematik go zlem yapmanşn o nemi ortaya 

cşkmşs tşr (Akt.Dean 2000:30). Gipps ve ark. (1995:23) aras tşrmalarşnda, cocuklarşn 

degerlendirilmesi gerekliliginin o gretmenler uzerindeki etkisini incelemis tir. 

Bindokuzyuzdoksanbirde 2. sşnşf o gretmenleri cocugun o gretmen degerlendirmesine hazşrlşk 

as amasşnda maddeye yo nelik calşsmalar yapmşs  ve bazş o gretmenlerin go zlemlerini detaylş bir 

s ekilde not etmelerinin, cocuklarşn anlayşp anlamadşgşnş yakşndan belirlemenin, cocuklarş 

sorgulamalarşnşn ve degerlendirmeyi planlamalarşnşn iyi niteliklere sahip o gretmen olmada 

o nemli oldugunu saptamşs lardşr (Akt.Dean 2000:32). 

Broath Puth ve Pollard“şn (1996) Ingiltere“de yuruttukleri bir proje calşsmasşnda, 

cocuklarşn genellikle kolay bulduklarş ve bas arşlş olduklarş dersleri sevdikleri, daha sonra ilgili 

olma ve eglenceli olma kriterine o nem verdikleri saptanşrken yapşlan calşsmayş sevmek icin cok 

az egitsel nedenlerin oldugu ortaya cşkmşs tşr. Aras tşrmada, cocuklarşn o gretmenleriyle iyi 

gecindikleri, yşllar gectikce o gretmeni degerlendirme konusunda daha olumsuz olduklarş 
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sonuclarşna ulas şlmşs tşr (Akt. Dean 2000). Cooper ve Mc Intyre (1996:79) aras tşrmalarşnda 

o gretmenlerin hem bilis sel hem de duyus sal amaclarşnşn oldugunu ve bunlarşn birbiriyle 

calşs abilecegini bulmus tur. Sinangil ve Oresi“in (1996) Turkiye“de calşs an yabancş yo neticilerle 

ilgili yaptşklarş calşsmada, yo neticilerin sahip olmalarş gereken o zellikler isbilgisi ve 

motivasyon, iliski kurabilme becerisi, esneklik, uyum, aile durumu bas lşklarş altşnda 

incelenmis tir. 

Sşgan (1997), ilkokulda Sosyal Bilgiler dersinin etkililigini azaltan fakto rlerin 

aras tşrşlmasş konulu tez calşsmasşnda, Sosyal Bilgiler ders programşnşn yeniden duzenlenerek, 

cagşn gereklerine uygun hale getirilmesini, ders kitaplarşnşn tekrar duzenlenmesini, derslerde 

ces itli materyaller ve yo ntemler kullanşlmasşnş o nermektedir. Stacey (1997:47)“in aras tşrmasşna 

go re, cocuklarşn egitimine bas langşcta velilerle bas layan o gretmenlerin okulda devam eden 

o gretim sureclerine velilerden daha fazla destege yol acmşs tşr (Akt.Dean 2000:149). 

Kagştcşbas ş (1998:259), gruplarşn is levleriyle ilgili olarak, psikolojik ve sosyal 

gereksinimleri kars şlama, guvenilir ortam olus turma, sosyal kimlik olus turma, kis ilerin benligini 

besleme gibi yararlarşnşn oldugunu saptamşs tşr. Kagştcşbas ş (1998:263-271)“nşn calşsmasşnda, 

grup normlarşna uyma baglamşnda ” benimseme ile grup normlarşna uyma„, ” itaat ile uyma„ ve 

” cogunlukla uymama„ davranşs larşnşn statu duzeyindeki farklşlşklara go re degismekte oldugunu, 

grup ortamşnda yarşsma duygusunun ortaya cşkabildigini, bireylerin kendi kendilerine fikir 

gelis tirmelerinin problem co zmede bas arşyş ve gudulenmeyi artşracagşnş saptamşs tşr. Kagştcşbas ş 

(1998:110,115)“nşn ” C ocugun Degeri„ aras tşrmasş ile yapşsal degiskenlerin sosyo ekonomik 

gelismeyle sistematik olarak degis tigi ve aile is levlerini etkiledigi ortaya cşkarşlmşs tşr. 

Turkiye“de uygulanan C ocugun Degeri Aras tşrmasş“nda cocuklardan en cok istenilen niteligin 

ana-babanşn so zunun dinlenmesi (kadşnlarşn %59“u, erkeklerin %61“i) oldugu saptanmşs tşr. 

Cortazzi (1998:206), Sosyal Bilgiler mufredatş ve uygulamasşnşn birlikte ele alşnmasş ile. elde 

edilen bas arşda, uygulama sşrasşndaki calşsma, konsantrasyon ve cocuklara uygulanan disiplin 

ve ders kitabşnşn kullanşmş ve uniteleri is lerken go zetilen zamanlamanşn da o nemli rol oynadşgş 

sonucuna ulasşlmşs tşr. Wood (1998:14), okullasma ile yeni o grenme bicimleri arasşnda iliski 

oldugunu ve okullarşn yeni ve farklş o grenme bicimleri yarattşgşnş, dikkat, konsantrasyon, 

hafşza, dus unme, o grenme ve dilin gelismesine etki yaptşgşnş ortaya koymaktadşr. 

Wood (1998:150,153)“un aras tşrmasşnda 11 ve 13 yas lar arasşnda cocuklarşn dil, 

konusma ve zihinsel yeteneklerinde o nemli kesintiler oldugu vurgulanmaktadşr. Para, kar, 

durustluk, adalet, zaman, sosyallesme ya da haklar ve sorumluluklar, durustluk ya da adil olma 

gibi soyut kavramlarşn ilkokul cocuklarş icin bir anlamş oldugu, kavramlarşn bicimsel ve soyut 

bir bicimde anlas şlmasş icin yaygşn tecrubeyi asma yetenegini gerektirdigi sonuclarşna 
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ulas şlşs tşr. Voogd (1998:142)“un aras tşrmasşnda, genc ebeveynlerin, o zsaygş ve motivasyonun 

gelis tigi kritik do nemde stresli olduklarşnş, calşsma kosullarş, saatleri, zamanşn az olmasş gibi 

nedenlerin stresin kaynaklarşnş olus turdugunu ve sonucta beslenme, saglşk problemlerinden 

yetersiz cocuk bakşmşna kadar sorunlarşn ortaya cşktşgşnş OECD“nin 1993“teki calşsmasşnda, 

Avrupa“da 9 yas şndakilerin yşlda 1093 saat evden uzakta zaman gecirdigi belirtmektedir. 

Ayrşca, cocuklarşn okulda kalma sureleri artsa da okullarşn o grenci ailelerinin katkşlarşnşn 

surekliligini istediklerini ortaya cşkarmşs tşr. Kagştcşbas ş (1998:59), son zamanlarda yapşlan 

aras tşrmalarşn, ana-babanşn cocuk yetis tirmesinin kulturler arasşnda farklş gelis imsel sonuclar 

uzerinde oldukca etkili oldugu sonucuna ulasmşs tşr.  

Galton, Ingiltere ve Gallerdeki milli mufredat uygulamalarşnş ve Hollanda milli 

mufredatşnş okula dayalş gelis imini kşyasladşgş aras tşrmasşnda mufredatşn geleneksel 

ideolojilerini ve cocuk merkezliligi ele almşs tşr. Mufredatş gelis tirenlerin hşzlş teknolojik 

gelisme ve global yapşlanma karsşsşnda dus uncelerini gelis tirmeleri gerektigi sonucunu 

vurgulamşs tşr (Moyles 1998: 10). Voogd (1998:145)“un aras tşrmasşna go re uzun sure calşsma 

o gretmenlerin mesleklerinde etkililigini azaltmaktadşr. C ocuklarşn dosyalarşnş toplayabilmek, 

genel olarak sşnşfşn ya da cocuklarşn ihtiyaclarşnşn konusulmasş icin gruplar halinde go rusmek 

ya da planlar yapmak icin bir araya gelmek o gretmenlerin zamanş olmadşgşndan dolayş 

sşnşrlşdşr. Okuldan sonra ve tatilde cocuklarşyla birlikte olabilmek icin o gretmenligi secen 

kis ilerin ailelerinden uzak olan zamanlarşnş uzatan giris imlere kars ş cşkabildigi ortaya cşkmşs tşr. 

Belirli fakir, kşrsal ya da s ehrin icindeki nufusta calşs an o gretmenlerin sosyal ve duygusal 

yo nden yoksun bşrakşlmşs  cocuklarla kars ş kars şya oldugunu, velilerin cocuklarşna faydalş 

olmayan alşskanlşklarş o gretme, baskşcş davranşs  yo netimi metodlarş kullanma ve cocuklarşn 

ihtiyaclarşnş go z ardş etme gibi davranşs lar sergilediklerini, bu ortamlarda calşsan o gretmenlerin 

sşnşflarşndaki cocuklar arasşndaki sosyal ve duygusal ihtiyaclarş kars şlamak zorunlulugunun 

arttşgşnş ortaya koymus tur. 

Bakioglu (1999:23,24) aras tşrmasşnda, mevcut o grenci sayşsşna yo nelik yapşlan 

calşsmalarşn sorunlarş ortaya cşkaramadşgşnş, davranşs , motivasyon, kendine saygş, o gretmen ve 

okul yo neticilerinin mesleki yas antşsşnşn kalitelerine olan katkşsş okul yo neticisinin okulunda ne 

tur problemler hissettigi gibi konularda calşsmalarşn yapşlmasş zorunlulugunu ortaya koymus tur. 

Alantar“şn (1999) aras tşrma bulgularş video oyunu oynayanlarşn, oynamayanlara go re sportif 

etkinliklere katşlma, televizyon izleme ve sinemaya gitme gibi serbest zaman degerlendirme 

faaliyetlerine daha fazla zaman ayşrdşklarşnş ortaya koymaktadşr. Bu bulgular bazş 

aras tşrmacşlarşn (Creasey ve Myers, 1986: 261; Lin ve Lepper, 1987:89) video oyunu oynama 

ile diger serbest zaman etkinliklerine katşlma arasşnda olumlu iliskinin bulundugu go rus uyle 
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aynş dogrultudadşr. Aras tşrmada video oyunu oynayanlarşn, video oyunu oynamayanlara oranla 

gerilim ve korku filmleri, cinsel icerikli film ve diziler gibi s iddet iceren televizyon 

programlarşna daha fazla ilgi go sterdikleri kaydedilmis tir. Dominick (1984:146) video oyunu 

oynama ile saldşrganlşk iceren televizyon programlarşnş izleme arasşndaki iliskiyi vurgulayan 

aras tşrmasşnda elde edilen sonuclarla benzer sonuclara ulasmşs tşr. Alantar (1999)“şn aras tşrmasş, 

video oyunu oynamanşn ergenlerin serbest zaman degerlendirme etkinliklerine katşlmalarşna 

engel olmamakla birlikte, benlik kavramş gelis imini olumsuz yo nde etkileyebilecegini ortaya 

koymus tur. Alantar (1999), Mc Clure ve Mears (1984:61) aras tşrmalarşnda, video oyunu 

oynayanlarşn rekabeti seven kis iler olduklarşnş ortaya cşkarmşs tşr (Akt.Alantar 1999:78). 

Kartal“şn (1999:21) aras tşrmasşnda okul ortamşnda istenmedik davranşs larşn yol actşgş disiplin 

olaylarşna ergenlikte en yuksek duzeye cşktşgşnş ve bunda ergenin ahlak gelis iminde vicdan, 

kendisinin davranşs larşnş denetleme yeterliginin o nemli oldugu sonucuna ulas şlmşs tşr. O ner 

(1999) tez calşsmasşnda, ilko gretim bes inci sşnşf Sosyal Bilgiler dersinde kubas şk o grenme 

yo nteminin akademik bas arşya olumlu bir etkisinin oldugunu, ancak eles tirel dus unmede deney 

ve kontrol gruplarş arasşnda anlamlş bir fark olmadşgşnş saptamşs tşr.  

Pollard ve Tann“şn aras tşrma takşmlarşyla ilgili go zlemlerini iceren aras tşrmalarşnda 

bireylerin guclerine ve uzmanlşk alanlarşna go re go rus leri ve takşm sorumluluklarş 

paylas tşrşlmşs tşr. O rnegin, farklş takşm uyeleri projenin bir ya da diger ana konularşnş o grenci ve 

sşnşf tecrubesi, o gretmenlerin mesleki dus unceleri, butun okulun degis imi ve degerlendirme gibi 

konularda sorumluluk ustlenmis lerdir. Bunlar, mumkun oldugunca proje boyunca takip 

edilmis tir. Butun takşmşn katşldşgş beyin fşrtşnasş ve beyin haritalandşrma (mind-mapping) 

sureclerinin uygulandşgş go rulmektedir. Takşmşn farklş uyeleri belirli sşnşf ici calşsmalarş icin 

sorumluluklar ustlenmesinin ve proje boyunca okulla iletis imini surdurmesinin, aras tşrmacşlar 

ve okullar arasşnda yaratşlan guven ve iyi niyette buyuk bir rol oynadşgş, okullarşn projeye 

sonuna kadar katkşda bulunmalarşnş sagladşgş ortaya cşkmşs tşr (Akt.Pollard ve Triggs 2000:44). 

Dean (2000:14)“in calşsmasşnda, o gretmenlerin sosyal iletis imi gercekles tirmede sşnşfşn sosyal 

yapşsşna o nem verip grup icindeki iliskileri gelis tirmenin, cocuklarşn arkadas larşyla olan sosyal 

deneyimleri baglamşnda pratikler yapşlmasşnşn o nemli oldugu sonucuna ulasmşs tşr. 

Dean (2000:158,159) aras tşrmasşnda, o gretmenlerin kşzlara ve erkeklere nasşl 

davrandşgşna dair bir dizi calşsmada farklşlşklara rastlamşs tşr. Ortalama olarak, butun sşnşf 

iletis imlerinin %44“unu kşzlarşn %56“sşnş erkeklerin olus turdugu kes fedilmis tir. Kşzlar 

cevaplama fşrsatşnşn %44“unu ve o vgunun %48“ini aldşgş, erkeklere go re cevap vermede daha 

istekli olduklarş ortaya cşkmşs tşr. O gretmenlerin, kşzlara ve erkeklere kars ş olan davranşs larşnda 

cok duyarlş olmalarş gerektigi ve kşzlarşn olumsuz eles tirilere kars ş tepkilere duyarlşlşk 
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go sterdikleri sonuclarşna ulas şlmşs tşr. Dean (2000:143)“in calşsmasşnda o grenci ailesi ile 

iletis imin cok o nemli oldugu, cogu ulkedeki okullarda, o gretmenin ailelere yo nelik cocuklarş 

icin gelecek do nemde ne planladşgşnş ya da onlarşn yardşm edebilecegi konularşnş so yleyebildigi 

sşnşf toplantşlarş yaptşgş ve do nut verilerek iletis imin saglandşgş saptanmşs tşr. Hughes ve 

digerleri ise aras tşrmalarşnda, velilerin son yşllarda okullara yo nelik pek cok eles tiride 

bulunmalarşna ragmen genel olarak o grencilerin okullarşndan memnun olduklarşnş 

saptamşs lardşr (Akt.Dean, 2000:142). 

Okul ortamşndaki o grenme ve okudugunu anlama  ve tartşsma ile ilgili olarak, Pollard 

ve Triggs (2000:64,69,72)“in arasmalarşnda, sşnşf programlarşnda duzenli, gunluk sessiz okuma 

saatlerinin oldugu, o grencilerin okuduklar ile ilgili tartşsma icin vakit harcamadşklarş, 5. ve 6. 

yşldaki gurubun 2/3“unun bunu nadiren yaptşklarş, acşk bir s ekilde onlara zevk veren ve okuma 

tecrubelerini arttşracak kitaplarş pek bulamadşklarş ve genel olarak okumada temel becerilerin 

o tesinde fazla ilerleme kaydedilmedigi sonuclarşna ulasmşs lardşr. Ayrşca so zlu anlatşmla ilgili 

olarak bazş s eyleri cok tartşs tşklarşnş dusunen cocuklarşn yuzdesi bes inci yşlda %41 iken 6. yşlda 

%37“e dus tugu, o grencilerin yarşsşndan fazlasşnşn tartşsmak icin cok az zaman harcadşklarş 

saptanmşs tşr. 

Dean (2000:27) calşsmasşnda o grencilerin o grenme s ekillerini belirlemis , bunlarş 

o gretme bicimleriyle iliskilendirmis  ve do rt o grenme s ekli ortaya cşkarmşs tşr. Bu baglamda 

dikkat cekmeye calşs anlarşn, zamanlarşnşn %66“sşnş rutin calşsma ya da aktivite icin isbirligi 

yapmaya ayşrdşklarşnş, sşklşkla o gretmenle konusmak icin o grencilerin ayaga kalktşklarşnş 

saptamşs tşr. Internetten calşs anlarşn, yuz yuze iletis imi en az kurarlarken diger o grencilerle sanal 

ortamda en fazla iletis im kurduklarş ortaya cşkmşs tşr. Ayrşca zamanlarşnşn %64.4“u kadar 

calşs salar da, go zlem suresinin bes te birinde onlarş alşkoyan bir etkenle kars şlas tşklarş 

go zlenmis tir. Yalnşz calşs an o grencilerin ise o gretmenden cok az destek aldşgş ve diger 

o grencilerle iletis im kurmada isteksiz davrandşklarş, sşnşf tartşsmalarşnda pasif olma egiliminde 

olduklarş, kendi calşsmalarşna odaklanarak zaman gecirdikleri saptanmşs tşr. Sessiz isbirlikciler 

olarak adlandşrşlan grup o grencilerin grup ve sşnşfşn bir parcasş olarak o gretmenle iletis im 

kurduklarş aralarşnda oldukca az iletis ime girdikleri (%12.3) saptanmşs tşr. Aras tşrmada grup 

egiticileri olan o gretmenler, o grencileri arasşnda zamanşnş dengeli bir s ekilde paylas tşrarak ve 

dikkat cekmeye calşs anlardan daha cok oranda sessiz isbirlikcilerin sayşsşnş artşrarak calşs tşklarş 

sonucuna ulas şlmşs tşr. Oracle calşsmasş, o grencilerin formal sşnşflarda aktiviteler icin daha fazla 

vakit harcadşklarşnş ve informal durumlarda da diger aktiviteler de daha fazla vakit 

gecirdiklerini kes fetmis tir. Informal sşnşflardaki o grencilerin, formal sşnşflardaki o grencilerden 

%50 daha fazla iletis im kurduklarş ortaya cşkmşs tşr. 
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Derste kullanşlan o zel o gretim yo ntemleriyla ilgili olarak, Anşl (2000:17-38)“şn 

calşsmasşnda o gretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde cogunlukla soru-cevap ve duz anlatşm 

yo ntemlerini kullandşklarş ortaya cşkmşs tşr. Kullanşlan arac-gereclerle ilgili olarak 

o gretmenlerin daha cok ders kitabşndan yazş tahtasşndan, harita ve kureden yararlandşklarş 

saptanmşs tşr. O gretmenlerin tekrar, duzeltme ve do nut gibi konulara dikkat ettiklerini ancak 

zaman zaman pekis tirec ve guduleme konusunda duyarlşlşk go sterdikleri ortaya cşkmşs tşr. Butun 

sşnşfşn birlikte yaptşgş calşsmalar birinci sşnşftan 5. sşnşfa kadar giderek azalmşs  ve 6.sşnşfta 

tekrar artarken grup calşsmasş sşnşfşn tamamşnşn katşldşgş aktiviteler ve grup calşsmalarşnşn 

yerini farklşlşk go steren kis isel calşsmalarşn aldşgş go zlenmis tir.  Glasser (2000:19-23)“in 

aras tşrmasşnda bas şnda icten ve destekleyici bir sşnşf ortamşnşn olus turulmasşnşn, o grencilerin 

her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmalarşnşn, o grencilerin kendi calşsmalarşnş 

degerlendirmeleri ve gelis tirmelerinin kaliteli okulla ilgili kosullarşn gerceklesmesini 

sagladşgşnş ortaya koymus tur. O grencilerin bilgi elde etme ile ilgili cabalarş ile o gretmenlerini 

tanşmalarş ve bu bilgi hos lanma durumlarş arasşnda dogrusal bir iliski oldugu sonucuna 

ulas şlmşs tşr. 

O grencilerin Sosyal Bilgiler dersine kars ş olan tutumlarş konusunda, Pollard ve Triggs 

(Pollard 2000:78)“in aras tşrmalarşnda cocuklarşn Sosyal Bilimler hakkşndaki dus uncelerinin cok 

ces itli oldugu ortaya cşkmşs tşr. C ocuklarşn yorumlarşnda cografya ve tarih konularş icin 

isteksizlik oldugu sonucu elde edilmis tir. Bes inci ve altşncş sşnşflarda zamanşn azlşgş ve icerigin 

agşrlşgş nedeniyle isteksizligin meydana geldigi saptanmşs tşr. Derse kars ş olan gudulenmede 

o grencilerin ilgi duyduklarş konularda calşsmalarş etkili olabilmektedir.  

Karara katşlşm konusunun okullarda o nemi ile ilgili olarak, O zdemir ve Cemaloglu 

(2000) calşsmasşnda okulda alşnan kararlara katşlmalarşyla o gretmenlerin gudulenme duzeyleri 

ve alşnan kararlarşn savunuculugunu yapmalarş arasşnda yuksek iliski oldugunu saptamşs tşr. 

Dean (2000:99)“in calşsmasşnda, grup calşsmalarşyla ilgili olarak kararlar alşnşrken saglşklş bir 

ortamşn olusmasşnda, grubun bir dizi fikri go zden gecirmesinin, alşnan kararlara razş 

olunmasşnşn etkili oldugu sonucuna ulas şlmşs tşr. Dean (2000:92), yeni bir o grenmeyi kendine 

mal etme sureci, bu konuda konusmayla ve kis inin kendi anladşklarşnş baskalarşyla 

kşyaslamasşyla desteklenecegini cocuklar birbirlerinden o grenirler ve iyi bir o gretmenin 

o grencilerin o grenmeleriyle ilgili birbiriyle konusmalarşnş saglamasş gerektigi sonuclarşna 

ulasmşs tşr. Scott ve O“Sullivan (2000:2-5)“şn aras tşrmalarşnda, sşnşf ici internet kullanşmşna 

iliskin, lise o grencilerinin interneti kullanmadaki kis isel memnuniyetlerini o lcmek icin Sosyal 

Bilgiler ve Iletis im derlerinde 9 ila 12. sşnşflardaki 309 o grenciye anket uygulanmşs  ve 

o grencilerin internet kullanşm sşklşgşnşn yuksek olmadşgş ortaya cşkmşs tşr. Aras tşrmada, 77 
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o grenci (neredeyse %25) interneti her gun kullandşgşnş ifade ederken %38“den fazlasş interneti 

yalnşzca haftada bir kez kullandşgşnş, o grencilerin %50“den fazlasşnşn interneti yarşm saatle bir 

saat sureleri arasşnda kullandşklarşnş belirtmis lerdir. O grencilerin cogunlugunun (%42) interneti 

aras tşrma yapmada kullandşgş, %74“unun aras tşrma yaparken arama motorlarşnş kullandşgş, 

internetin Sosyal Bilgiler o gretmenlerinin ve o grencilerinin go rmesi gereken ciddi sşnşrlamalarş 

oldugu, bilgi sahibi olmada sistematik bir o gretim olmadan, o grencilerin internetin potansiyelini 

tam olarak kavrayamadşgş, o grenme ve o gretme surecinde zararlş etkilerin ortaya cşktşgş, bilgi 

o greniminde Sosyal Bilgiler o gretmenlerinin de buyuk rollere sahip oldugu sonuclarş elde 

edilmis tir. 

Yapşlan aras tşrmalar, huzurlu ve mutlu aile ortamlarşnda yetis en cocuklarşn, ikinci 

egitim ortamş sayşlan okullarda daha bas arşlş olduklarşnş go stermektedir. Aras tşrma sonuclarşna 

go re, cocugun okul bas arşsş ile yas adşgş aile ortamş arasşnda yakşn bir iliski oldugu 

go rulmektedir (Akt.Elmacşoglu 2000:11). Whirter ve Acar (2000:1)“şn yaptşklarş aras tşrmada 

cocuklarşn toplumsallasmasşnda, benlik kavramlarşnş kazanmalarşnda aile ve okulun cok o nemli 

katkşlarş oldugu, en o nemli payşa anne- babalarşn sahip olduklarş ortaya cşkmşs tşr. Dean 

(2000:13), okul ortamşndaki verimi artşrmada o zellikle mufredat dşsş aktivitelerin cocuklarşn 

o zsaygşsşna katkşda bulundugunu, rahat ortam, kucuk grup calşsmalarş ve istekli o gretmenler ile 

bu verimin bir kat daha arttşgşnş ortaya koymus tur. 

Yapşlan aras tşrmalar, bas arşlş o grencilerin o gretmenleriyle de iyi iletis im kurduklarşnş 

ortaya koymaktadşr (Akt.Elmacşoglu 2000:99-100-124). Aile icinde ana babalarşn cocuklarşna 

kars ş olan tutumlarşnşn cocugun gelis imi acşsşndan cok o nemli oldugu go rulmektedir. Bu 

tutumlarşn farklş bicimlerde sergilendikleri literatur bulgularşyla belirlenmis tir (Akt O ktem 

2000:1). Pollard ve Triggs (2000:133) o grencilerle ilgili yaptşklarş aras tşrmalarşnda o grencilerin 

cogunun degerlendirme iletis imleri hakkşnda olumlu dus uncelere sahip oldugunu ortaya 

cşkarmşs lardşr. Aras tşrma, o grencilerin aktiviteyi yo netmede ne yapacagşnş bilme ve yanlşs  

yapşlan bir s eyin sonuclarşndan kacşnma, duyus sal alanda o vgunun zevki ve uyarşlmanşn acşsş 

ve bilis sel alanda sonraki as amada hangi egitici aktivitenin olacagşnşn acşklanmasş yo nunde 

o grencileri ele almşs tşr. Bu aras tşrmada o grenci ve o grenmesi ile ilgili bircok sonuca 

ulas şlmşs tşr. C ocuklarşn cabaya verilen o nemin bilincinde olduklarş, o grencilerin kendi 

calşsmalarşnş o gretmenlerinin degerlendirmesine yo nelik isteklerinde azalma meydana geldigi, 

o grencilerin %70“inin bu konuda endis eli, olumsuz ve karşsşk duygulara sahip oldugu 5. ve 6. 

sşnşflarda cocuklarşn endis eli, heyecanlş, korkmus , s as şrmşs , suclu, utanmşs , kendilerinden emin 

olmayan tavşrlar icine girdikleri ortaya cşkarşlmşs tşr. 
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Pollard ve Triggs (2000:82,88)“in aras tşrmalarşnda 6.sşnşftaki bilgisayar derslerinin 

mufredatta cok az yer kapladşgş hatta hic yer verilmeyen okullarşn oldugu ortaya cşkmşs tşr. 

Kaynak bakşmşndan fakir olan okullarda bu durumu ortaya cşkarken Lawside okullarşndaki her 

o grencinin bir bilgisayarş oldugu ve kullanmalarş icin tesvik edildigi, bazş okullarda bilgisayarş 

sşnşflarşnda surekli bulunduran o grencilerin sşnşf o gretmenleri Tasarşm ve Teknoloji 

koordinato ru olarak mufredata bilgisayar aktivitesini koydugu saptanmşs tşr. O grencilerin neyi 

en cok, neyi en az sevdikleriyle ilgili kriterleri, bas arş/kolay-bas arşsşzlşk/zor, ilginc/sşkşcş, 

aktivite/zorluk (fiziksel aktivite icin), o zerklik/engel (secme o zgurlugu konusunda), egitici 

(o grenme, zorluk derecesi, gelecekteki degeri), egitici olmayan eglenceli/eglenceli olmayan 

s eklinde gruplandşrmşs tşr. 

Pollard ve Triggs (2000:137-143)“in aras tşrma sonuclarşna go re o grencilerde 

degerlendirmeyle ilgili olmak uzere memnun olma, o gretmenden onay bekleme ve o dul alma 

gibi olumlu duygularş gelis irken o zdegerlendirme yapmalarş icin tesvik edilmediginde 

o zguvenlerinde bir dus us  oldugu saptanmşs tşr. Pollard ve Triggs“in aras tşrma sonuclarşna go re 

o grencilerin bas arşlarşyla ilgili fakto rler farklş bas lşklar altşnda toplanmşs tşr. Ev (evle ilgili 

olumlu-olumsuz hers ey, aile uyeleri, anne-babalarşn yetenekleri, yardşm derecesi, alşnan 

egitim), kalştşm (cocuktaki degis tirilemeyen kendi icindeki bas arş, iyi/ko tu, yapabilir/yapamaz 

gibi aileden geliyor olabilir), kendini degerlendirme (o grencilerin sectigi ya da olus turdugu 

kriterlerin kullanşmş, hata yapma, anlamama, takşlma konularşna referanslar), caba/caba 

harcama (cok caba go stermeme ve go stermeye referanslar), uygulama/uygulamama (uygulama 

icin fşrsatlarşn verilmesi), hos lanma/hos lanmama herhangi bir alanda hos lanma ve eglenme, 

ilgilenme, ilgilenmeme/sşkşlma), kolay/zor (calşsmayş kolay ya da zor bulmayla ilgili ifadeler). 

Aras tşrmada, bas arşyla ilgili olarak ev ve aileleriyle birlikte 5. ve 6.sşnşflarda hos lanma ve bas arş 

arasşnda bir iliskinin oldugu ve kalştsal o zelliklerin o nemli rol oynadşgş saptanmşs  ve bunda ana-

babalarşn dus unceleri, becerileri, istekleri, fikirlerinin etkisi oldugu ortaya konmus tur. Katşlşm 

ve aktif olmak tesvik edildiginde, cocuklarşn calşsmalarş sşrasşnda ne yapacaklarşnş bilmeleri 

saglandşgşnda, hos lanma, hos lanmama, bas arş bas arşsşzlşk arasşndaki iliskide motivasyon 

saglandşgşnda bas arşlş olma durumunun gercekles tigi sonucuna ulas şlmşs tşr. C ocuklarşn 

bas arşsşzlşklarş hos lanmamaya, ilgisizlige ve sonunda caba harcamaya neden olabilmektedir. 

O grencilerin %56“sş bir aktivitenin nedenini bilmeme ya da sadece o gretmenin gerekli go rdugu 

bir s ey olarak kabul etme davranşsşnş go stermis lerdir. O grenme niyetlerini acşklayşcş kşlan 

hicbir sşnşf ici konusmanşn kanştş bulunmamşs tşr. Pollard ve Triggs (2000:294) deneysel 

calşsmalarşn, icsel denetimli bireylerin o grenmeye daha aktif ve dogrudan katşldşklarşnş, icsel 

denetimlilerin daha zorlayşcş aktiviteler sectiklerini, cabalarşnş surdurebilir ve yas am boyu 
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o grenmeye cok yatkşn olduklarşnş ve bireysel iletis im, duygusal uyum ve yas amdan memnun 

olmada daha bas arşlş olduklarşnş saptamşs lardşr.  

Pollard ve Triggs“in (2000:82) aras tşrmasşnda, o grencilerin bilgisayar kullanşmş ile ilgili 

olarak verdikleri cevaplarşn %33“unun cogu zaman, %48“i bazen, %19“unun cok az s eklinde 

oldugu saptanmşs tşr. Bes  yşlda dokuz okulun yedisindeki o grencilerin 6.yşlda, 5.yşla go re 

bilgisayarla daha az calşs tşklarş ortaya cşkmşs tşr. Bilgisayar kullanmak o gretmenler tarafşndan 

go nullu bir aktivite olarak tanşmlanmşs tşr. Bilgisayar kullanma konusunda uzman olan 

cocuklarşn diger cocuklarla bildiklerini paylas tşgş ortaya cşkmşs tşr. Pollard ve Triggs (2000:181) 

aras tşrmalarşnda, o grenme ortamş ile ilgili olmak uzere o grencilerin o devlerini yaparken 

endis eleri olduklarş, 5. ve o zellikle 6. sşnşfta kendi bas arşlarşndan zevk aldşklarş, yşldşzlar veya 

sertifikalar gibi o dul sistemleri yoluyla daha iyi calşs tşklarş, gruplarşn arkadas lşgşn ve calşsma 

veriminin artmasşnda (yardşmlasma) yarar sagladşgş, sşnşf ici gurultunun dikkatin dagşlmasşnda 

buyuk rol oynadşgş, o gretmenlerin o grencilerin yapabileceginin en iyisini yapmalarşnş saglayşcş 

pekis tirecler vermesinin bas arşyş arttşrdşgş sonuclarşna ulasmşs lardşr. 

Proctor ve ark. (2001:73) ilko gretimde o gretim yaklas şmlarşnş, cocuklarşn nasşl 

o grendigi ve gelis tigi, verilecek mufredatşn o zellikleri, o gretmenin organizasyon ve o gretim 

stratejileri secimi olmak uzere uc o nemli unsurun etkiledigini ortaya cşkarmşs lardşr. O gretim 

yo ntemleri baglamşnda konularş acşklamanşn, go stermenin, sorgulamanşn ve o gretmen 

iletis iminin o nemli oldugu sonucuna ulas şlmşs tşr.  Proctor ve ark. (2001:10,11,26) egitim 

o gretim yapşlan ortamlarşn bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal davranşs larşnş etkiledigini, 

odanşn, salonun buyuklugunun, şsşk donanşmşnşn, oturma mekanlarşnşn, o gretmen masasşnşn 

konumunun ve yardşmcş mobilyalarşn o nemli rollere sahip oldugunu, o grencilerin ” sessiz„ 

calşsmasş gerektiginde sşralarşn yerlerinin degis tirilerek o grencilerin surekli bireysel calşsma 

alanlarşnşn yaratşlmasşnşn olumlu sonuclar dogurdugunu ortaya koymus lardşr. Proctor ve ark., 

sşnşf icindeki sosyal ortamş duzenlemenin o grenmeyi nasşl etkiledigi ve bu bilginin sşnşf ici 

planlamayş ve yo netmeyi nasşl etkili kşlabilecegi o nceden bilindiginde cocuklarşn sergiledikleri 

ces itli davranşs  bicimlerinin istendik yo nde olacagşnş ortaya koyarken vucut dilinin duygusal 

enerji yukledigini belirtmis lerdir. 

Yapşlan aras tşrmalarda yuksek yaratşcşlşk oranş dus uk zeka puanlarş olan cocuklarşn 

o zguven ve o zsaygşlarşnşn dus uk, toplumdan soyutlanmşs  ve sşnşfta istenmedik davranşs larş 

sergileyen cocuklar durumunda olduklarş ortaya cşkmşs tşr. Zeka duzeyleri ile yaratşcşlşklarş 

arasşnda dogrusal bir iliskinin olmadşgş saptanmşs tşr (Gander Gardiner 2001:387,388). Patterson 

aras tşrmasş sşrasşnda cocuklarş evlerinde go zlemlemis  ve ailenin birbirini etkileyen toplumsal 

sistem olarak go rulmesi gerektigini ortaya koymus tur (Akt.Gander-Gardiner, 2001:419). 
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Disiplinler Arasş Problem C o zmeyi o gretme (TIPS)“e go re o gretmenler, bilgisayara dayanan 

teknolojileri kullanşrken ve o grenirken rahatlşk duzeylerinde artşs  bilimi, sosyal aras tşrmalarş ve 

Ingiliz mufredatşnş yeniden tasarlamada artan guven ve uzmanlşgş tecrube edindikleri 

saptanmşs tşr. Mesleki gelis im giderek teknoloji egitiminden cok takşm olus turma ve bir 

degis iklik yo netimi olarak tanşmlanmaya bas lanmşs tşr (Mulqueen 2001:1-4). Aras tşrmacşlar 

bircok bilis sel uslup saptamşs lardşr. Bilis sel temponun ya ictepisel ya da dus unceli oldugu 

ortaya cşkmşs tşr Bir problemin co zumunde ictepisel cocuklarşn kşsa surede cevap verdikleri 

ancak dus unceli cocuklarşn daha gec ancak dogru yanşt verdikleri ortaya cşkmşs tşr (Gander-

Gardiner 2001:370-371). 

Kocabas  ve Go kbas  (2002:7,8) aras tşrmalarşnda, o gretmenler kuruluna yo neticiler ve 

velilerin de katşlmasş gerektigini, takşm calşsmalarşnşn yaygşnlas tşrşlmasşnş, toplam kalite 

yo netimi anlayşsşnşn yerles tirilmesi icin de karara katşlmanşn egitim kurumlarşnda o ne 

cşkarşlmasş gerektigini, o gretmenler kurulunun okul yo netiminin kontrol edebilecegi konularş 

gundeme almasşnşn yararlş olacagşnş ortaya koymus lardşr. Kagştcşbas ş“nşn (2002:363-364) 

aras tşrmasşnda ayrşsşk benlik ve iliskili benlik kavramlarşna ek olarak ucuncu benlik yapşsş 

eklenmis tir. Hem o zerkligi hem de iliskisel egilimi icinde barşndşran benlik yapşsş toplulukcu 

kulture sahip toplumlarşn gelismis  kentsel bo lgelerinde, kus aklararasş duygusal baglarşn 

kaybolmadşgş ancak maddi iliskilerin azaldşgş ailelerde go ruldugu sonucuna ulas şlmşs tşr. Berger 

ve Fis ek“in aras tşrmalarşnda, bireyci kulturlerde bireyin kendisi cok o nem tas şrken toplulukcu 

kulturlerde grup ici uyumun o nemli oldugu, gruplarşndan etkilenenlerin daha cok dusuk 

saygşnlşgş olanlarşn oldugu saptanmşs tşr. Iletis im kaynagşnşn guvenilirligi ile kulturler arasşnda 

farklşlşk ortaya cşkmşs tşr (Akt.Kagştcşbasş 2002:214-215). Sisman“şn aras tşrmasşnda, okul 

yo netici ve o gretmenlerinde insanşn cevresiyle iliskileri konusunda ortak bir algşya 

rastlanmamşs tşr. Okulun kulturu cevreyi degis tirme ve etkileme konusunda pasif oldugu, 

paylasşlan temel sayşltşlarşn is , go rev, insan, insan iliskileri, otorite gereksinmesi, sosyal gercek, 

cevreyle iliskiler oldugu sonucuna ulasmşs tşr (Akt.C elik 2002:148-149). Owens ve Steinhoff, 

o rgutsel kulturu degerlendirme anketi hazşrlamşs  ve egitim ortamşnşn sembolik analizini 

yapmşs tşr. Deneklerin okullarş; aile, ev ve grup olarak algşlanmşs  ve okul yo neticisini; egitimci, 

baba, kardes , arkadas , antreno r olarak go rdukleri saptanmşs tşr (Akt.C elik 2002:154,156). 

Laycock (2002:111), Ingiltere“de yaratşcş yo nlere iliskin drama, dans, muzik ve sanatşn 

mufredatta olmalarşna kars şn pek cok ilko gretim okulunda yaygşn olarak uygulanmadşgşnş 

ortaya koymus tur. Lloyd“un (2002) calşsmasşnda, Warnock Raporu“na go re etkili bir 

degerlendirmede, velileri egitimin icine katmanşn, cocugun butun olarak cok ces itli ortamlarda 

degerlendirilmesi ve go zlemlenmesinin ve cocugun nasşl o grendigini bilmesinin, cocugun 
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gelis imsel modeline uygun olan bir degerlendirme yapşlmasşnşn, cok disiplinli takşm 

yaklasşmşna sahip, belirli bir alanda uzmanlasmşs  bir profesyonellerin degerlendirmesinin 

etkililigi artşracagş saptanmşs tşr. Warnock raporunda o grenci aileleriyle ortaklşk kurma uzerinde 

durulmus tur. Aileler, ailelerin ces itleri, cocuklarşna kars ş duygusal yaklas şmlarş ile uzmanlar 

arasşnda bazen catşsmalarşn yas anmasşnşn zaman zaman sorun yarattşgş kaydedilmis tir. 

Gallavan ve Kottler (2002)“in Sosyal Bilgiler ve okumayş birles tiren sekiz strateji olarak 

belirttigi coklu zeka uygulamalarş ile ilgili calşsmalar yapşlmşs tşr. Sşnşf 3-5 kis ilik gruplara 

ayrşlarak her gruba bir zeka turu verilmis  ve her grubun yazşlş, so zlu veya resimli cevaplarş elde 

edilmis tir. 

Laycock“un (2002:76) aras tşrmasşnda, cocuklar kendi bas arşlarşnşn degerlendirilmesine 

katşldşklarşnda hedeflerin belirlenmesi, gercekci, eles tirel geri besleme ve ne yapşlacagşnşn 

o gretilmesi, o grencilerin ilerleyis lerini go zlemelerini saglama ve okullar arasşnda 

degerlendirmede ortak standartlara ulas şlmasş bas arşlş olmanşn gerekleri olarak ortaya cşkmşs tşr. 

Phillips (2002:46) aras tşrmasşnda, egitim ve o gretimin es it derecede saglanmasş, sosyallesme, 

zenginlik yaratma ve kis inin kendini gercekles tirmesinde birbirleriyle iliskili oldugu, Ingiliz 

o gretmenlerin bireysel cocuk gelis imi, bireysel gereksinimleri kars şlama, o devi bireyselles tirme 

konusunda oldukca bilincli olduklarş sonucuna ulasmşs tşr. Ulugtekin ve digerleri (2002:29,30) 

aile ici iliskilerin demokratik degerler bakşmşndan ele aldşklarş bir proje calşsmasşnda aile 

uyelerinin rol ve sorumluluklarş aile ve yasal boyut; sorun co zme bilinci ve dayanşsmanşn 

gelis tirilmesi amacşyla aile hayatş egitimi de ele alşnmşs tşr. Burada temel amac saglşklş aile ici 

iliskilerde demokratik deger, tutum ve davranşs larş kazandşrabilmektir. Risinger (2002:187), 

Sosyal Bilgiler mufredat programda internet ve diger teknolojilerin kullanşmşnşn buyuk bir hşzla 

artacagşna ve bunun devam edecegine inanmaktadşr. 

Aslan ve Eraslan (2003:98), aras tşrmalarşnda, bilginin bireye go re anlam kazanan gecici 

bir birikim olarak go ruldugu, derslerin konularş ve olaylarş derinligine anlamayş, eles tirel 

dus unmeyi esas aldşgş ve cok yo nlu zihinsel gelismenin hedeflendigi durumlarda bilginin 

degerinin ortaya cşktşgşnş kaydetmis lerdir. Akdag ve Gunes “in (2003:3,4) aras tşrmalarşnda, 

o gretmenlerin demokratik degerlere baglşlşk gibi niteliklere sahip bir sşnşf ortamş yaratmalarş, 

yeni fikirlere acşk olmalarş, ve o grencilerin davranşs larşnş as şrş derecede kşsştlamalarş sşnşf ici 

etkinliklerin belirlenmesinde o grencilerin go rus lerine basvurmalarş ve o grencileri 

davranşs larşndan dolayş as şrş derecede eles tirmemelerinin yaratşcşlşgş gelis tirdigi ortaya 

cşkarşlmşs tşr. 

Japon Iletis im ve Ekonomi Aras tşrma Enstitusu“ne go re bir toplumun bilgi toplumu 

olabilmesi icin bes eri o lcutlere uymasş icin kis i basşna gelirin 10.703 ABD dolarşndan fazla 
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olmasş, is  gucunun en az yarşsşnşn bilgi sekto runde calşsmasş ve ilgili yas  grubunun %50“sinin 

yuksek o grenime devam etmesinin gerekli oldugu saptanmşs tşr (Akt.Aydşn 2003:35-36). 

Grech“in (2003:82-84) aras tşrmasşnda cocuklara yas adşklarş hayattan cok farklş bir deneyimi 

sunmak amacşyla Ikinci Dunya Savas ş sşrasşnda Malta“da gunluk yasama iliskin olarak ilkokul 

o grencileri icin hazşrlanmşs  bir CD“nin izlettirilmesi ile cocuklarda empati kurma, baska 

becerilerin o gretilmesini ve o grenilmesine katkş saglama konularşnda ilerleme oldugu 

saptanmşs tşr. O gretmenlerin motivasyonlarşna baglş olarak benimsedikleri o gretim 

yo ntemlerinin farklşlşk go sterdigi sonucuna ulas şlmşs tşr. Papajani (2003:59-60) muzelerle ilgili 

yaptşgş calşsmada 5.,6. ve 7. sşnşflarda muze ziyareti icin yeterli saatlerin oldugunu, ulas şm 

giderleri, muze ziyaret duzeni gibi konularda sorun yas anmadşgşnş saptamşs tşr. 

Frendo (2003:32) aras tşrmasşnda, insanlarşn yas adşklarş ya da hatşrladşklarş tarihe kars ş 

ilgileri arttşgşnş, o gretmenlerin ders kitaplarş yerine film ve dizilerden yararlanmalarşnşn, yanş 

sşra tarihi film izleme ve kitap okumanşn olumsuzluklarş da sorgulamşs tşr. Roldan“şn 

(2003:89,90) aras tşrmasşna go re, go rus ulen o gretmenlerin yuzde 60“ş o gretim uygulamalarşnda 

ders kitaplarşnşn asşl etkili rolu oynadşgşnş dogrularken, yuzde 40“ş tersini savunmus tur. 

O grencilerin ve velilerin o gretmenin yanşlabilecegi ama bir kitabşn yanşlmayacagş kanşsşnş 

tas şdşklarş sonucu ortaya cşkmşs tşr. 

Hoge (2004:1-4) aras tşrmasşnda, ilkokul o gretmenlerinin Sosyal Bilgiler kitabşnş nasşl 

kullandşklarş ve bu baglamda ortaya cşkan sorunlarla ilgili olarak okullarda maddi sşkşntşlardan 

dolayş sadece kitap okutuldugu, malzeme, arac gerec getirilmedigi icin ders is leme yo nteminin 

daha cok okumaya dayandşgş ortaya cşkarken cok gezmis , go rmus  olan o grencilerin kitaba ilgi 

duydugu, teknik konularşn, paragraflarş agşrlas tşrdşgş, yabancş ulkeler ve s ehirlerin isimlerinin 

dersi zorlas tşrdşgş, zaman birimlerinin cok buyuk olmasşndan dolayş anlas şlamadşgş sonucuna 

ulasmşs tşr. Hoge, bu problemleri co zumune yo nelik olmak uzere o gretmenin background 

bilgisinin, o grencilerin okuma duzeylerine uyulmasşnşn, o grencilerin anlamadşgş konularş 

belirlemenin, uygun aktiviteler secmenin o nemli oldugunu vurgulamşs tşr. Humphrey, McCarty 

ve Pophal (2004)“şn ” stres ve cagdas  o grenci„ adlş aras tşrmasşnda o grencilerin stresli oldugu 

ortaya cşkmşs tşr. Newcastle U niversitesinde yapşlan aras tşrmada yasam s artlarş ve stres 

arasşndaki baglar aras tşrşlmşs tşr. Bu calşsmaya go re bayan o grencilerin daha stresli oldugu 

saptanmşs tşr. Bas lşca stres kaynaklarşnşn, guven duygusunun olmamasş, olumsuz fiziki kosullar 

(evin soguk olmasş, rutubetli olmasş) ve fiziki saglşk sorunlarş oldugu ve 13 saglşk probleminin 

stresle ilgili olarak ortaya cşktşgş (o rn: dis  agrşsş, ishal, bel agrşsş, kas şnma, bas  do nmesi vs.) 

saptanmşs tşr. 
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Bircok aras tşrmaya go re sevgi elektrigi olan ailelerde yetis en cocuklar gelecekte kendi 

kis ilikleriyle ilgili ciddi problemlere sahip olabilirler (Bozşdar vd. 2004: 255). O zmen ve Kolay 

(2004:1305), ailelerin egitim surecine katşlmasşnşn o grenci performansş uzerindeki etkisinin 

incelendigi birtakşm aras tşrma sonuclarşnşn ev ve aile etkeninin o grencinin performansş 

uzerindeki %49 oranşnda etkisi oldugu sonucuna ulasmşs lardşr. Ailelerin okuldaki cocuklarşyla 

orta ve dus uk duzeyde ilgilenmelerinin okulun sorunu olarak go rulmesi geregi ortaya cşkmşs tşr. 

Zevin (2004:4) ” Sosyal Bilgiler Egitimindeki O gretmenler„ bas lşklş calşsmasşnda Sosyal 

Bilgilerde o gretmen yeterliligi gibi konularş ele almşs  ve o gretmenin egitim programcşsş ve 

yo nlendiricisi is levinin o n planda oldugunu, o gretmenlerin sosyal bilimler sşnşflarşnda tam 

olarak ne yaptşklarşnş bilmediklerini, o gretmenlerin dinamik olduklarşnş, egitimin karmas şk 

olgularşnş dikkate aldşgşnş ve sosyal cevrelerinde etkinlik go steren karar alşcş oldugunu ortaya 

cşkarmşs tşr. Aras tşrmada o grencilerin ders bilgileri ve derse olan tepkileri hakkşnda cok az s ey 

bildikleri ve cogu zaman sosyal bilgileri sevmedikleri sonucuna ulas şlmşs tşr. Yucel (2004:14-

16) aras tşrmasşnda, 21. yuzyşlşn bilgi cagşnda ulkelerin cagşn gerektirdigi o zellik ve davranşs lara 

sahip, hedef ve cerceveleri bilen, olumlu, yapşcş, gucunu ve kendisini gelis tirip kendini tesvik 

eden, cok sayşda yetismis  insan kaynagşnş yetis tirmesi gerektigini ortaya koymus tur.   

Kasatura (2004), kis ilik o zelliklerinin bas arş ve bas arşsşzlşkla ilgisi aras tşrşlşrken ilk akla 

gelen bu niteliklerin olusup bicimlenmesinde anne-babanşn ne o lcude rolu oldugudur. Otoriter 

disiplin turunde bas arşlş olan o grencilerin oranş %40 iken demokratik ortamda bas arş oranşn 

%47 oldugu saptanmşs tşr (Kasatura cevrimci, 2004). Okul-aile isbirliginin etkili bir s ekilde 

yurutulemedigi durumlarda ailelerin sosyo ekonomik statusu ne olursa olsun cocuklarşn okul 

egitimiyle ilgilenmedikleri ortaya cşkmşs tşr (O zmen ve Kolay 2004:1305). Ankara merkez 

ilcelerindeki ilko gretim okullarşnda gercekles tirilen bir aras tşrmaya go re okul ve aile arasşndaki 

iletis imin engelleri su bas lşklarda saptanmşs tşr. Sşnşflardaki o grenci sayşsşnşn fazla olmasş 

nedeniyle toplantşlarda ya da okul aile toplantşlarşnda az sure ayrşlmasş, ailelerin okulla 

iletis imde kayştsşz kalmasş ya da bilincli olmamasş, ailelerin okulla ilgili kararlara katşlmanşn 

yararsşzlşgşnş dus unmesi. Yine aynş baglamda MEB O zel Egitim Rehberlik ve Danşsma 

Hizmetleri Birimi tarafşndan gercekles tirilen saptamalarşn sonuclarş cocuklarşyla ilgili ailelere 

iletilen s ikayetlerin parasal yardşm taleplerinin sadece o grencinin notunun iletilmesini ya da 

cocukla ilgili uyarş taleplerinin iletis im konusunda o nyargşlara yol acmasş, genelde is leyen 

bo yle bir iletis im ortamşnşn ailelerde genellikle cekinme, korku, bos  vermis lik ve o fke s eklinde 

meydana cşkmasşdşr (Akt. O zmen ve Kolay 2004:1306). Seif (2004:2-4)“in calşsmasşnda 

ABD“de yenilenen Sosyal Bilgiler Programş ile ilgili acşklamalar ve performansa dayalş 

yaklasşm ele alşnmşs tşr. Turkiye“de coklu zeka uygulamalarş bu baglamda ele alşnmşs tşr. 
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Kasatura (2004:11)“nşn calşsmasşnda o gretmenlerin uzerlerine dus en go revleri yerine getirirken 

o grenciler tarafşndan algşlanma s ekilleri ile ilgili olarak Birles ik Amerika“da bir o gretmenin 

sşnşfşnda begenilmesi saglayan kis ilik cizgilerini belirlemek uzere yapşlan bir aras tşrmaya go re, 

o grencilerce en cok vurgulanan 12 nitelik arasşnda isbirligine dayanan demokratik tavşr, her 

cocuk icin sevecen ve saygşlş olma, sabşr, genis  ilgiler, hareket ve go runus , dogruluk ve taraf 

tutmamak, esprili olmak, o grencilerin sorunlarşna ilgi duymak, esneklik, cesaret verme ve takdir 

etme konusunda iyi niyet, o zel bir konuyu o gretmede olaganustu bas arşnşn olmasş sayşlabilir. 

O zturk“un (2005 cevrimci) aras tşrmasşnda o gretmenlerin bilgisayardan yeteri kadar 

yararlanmadşklarş saptanmşs tşr. Downey & Levstik tarih egitiminin erken /sşnşflarda, gerekli 

malzemeler ile konular derinlemesine is lendiginde ve cocuklarşn yas şna uygun o grenme 

stratejileri kullanşldşgşnda etkili oldugunu ortaya koymus lardşr. Safran-Ata (2003) ve Sahin 

(1997)“in aras tşrmalarşnda, ilko gretim o gretmenlerinin %66“ş kavramlarş, terimleri o gretmede 

zorluk cektikleri saptanmşs tşr (Akt.Tas lş 2005 cevrimci). Tas lş (2005) aras tşrmada, kavram 

bulmacalarşyla o grencilerin bilgiye kendilerinin ulas tşklarş ve problem co zme yeteneklerini 

arttşrdşklarşnş ortaya koymus tur (Tas lş 2005 cevrimci). 
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IKINCI  BO LU M 

YO NTEM 

 

Bu bo lumde aras tşrmanşn evren ve o rneklem, veri toplama araclarşnşn hazşrlanmasş, 

verilerin toplanmasş ve degerlendirilmesi ile ilgili bilgiler yer almaktadşr. 

 

2.1. Arastörma Modeli 

Bilindigi gibi tarama modelleri, gecmis te ya da halen var olan bir durumu var oldugu 

s ekliyle betimlemeyi amaclayan aras tşrma yaklas şmlarşdşr (Karasar, 1998: 77). Bu calşsmada da, 

Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilginin edinimi ve kullanşmşnş etkileyen fakto rlere yo nelik 

mevcut durumun degerlendirilmesi amaclandşgşndan aras tşrmada kullanşlan model tarama 

modeli icinde yer almaktadşr.  

  

2.2. Evren ve O rneklem 

Aras tşrmanşn evreni, ilko gretim okullarşndaki o grenciler, o gretmenler, o grenci aileleri, 

okul yo neticileridir. O rneklemin seciminde sosyo ekonomik statu dikkate alşnarak ust, orta ve 

alt SES“i temsil eden toplam 5 okulla calşsşlmşs tşr. Her bir okulda Sosyal Bilgiler dersini alan 

o grencilerin bulundugu 4., 5., 6. ve 7. sşnşflardan ucer sube olmak uzere her bir okuldan toplam 

12 sube random yoluyla secilmis tir. Okullarşn iki tanesi Osmangazi ilcesinde, iki tanesi 

Yşldşrşm ilcesinde ve bir tanesi de Nilufer ilcesinde bulunmaktadşr. Aras tşrmada, O zel Inal 

Ertekin Ilko gretim Okulu ve O zel Melike Pşnar Ilko gretim Okulu U st SES“i, Suleyman Cura 

Ilko gretim Okulu Orta SES“i Bisas  Ilko gretim Okulu ve Yşldşrşm Anadolu Ilko gretim Okulu da 

Alt SES“i temsil etmektedir. SES“lerine go re okullarşn tespit edilmesinde ilk olarak Bursa 

Valiligi“nin Bursa Ekonomik ve Sosyal Go stergeler„ adlş yayşnş incelenmis tir (Bursa Valiligi, 

2003). Ardşndan Bursa Il Milli Egitim Mudurlugu“nde ilgili kis ilerden bilgi alşnmşs tşr. Veri 

toplama araclarşnda yer alan ailelerin sosyo ekonomik statulerini tespit etmeye yo nelik ces itli 

sorular yo neltilmis tir ve adş gecen okullarşn bu calşsmada belirtilen SES“lere girdigi 

saptanmşs tşr.  

Aras tşrmaya, 2004-2005 o gretim yşlşnda adş gecen ilko gretim okullarşnda 4., 5., 6. ve 7. 

sşnşflara devam eden 2000 o grenci, ayrşca 50 o gretmen, 162 o grenci ailesi, 6 okul yo neticisi 

katşlmşs tşr. O lcek formalarşnşn uygulandşgş toplam 2000 o grencinin sşnşflara go re o grencilerin 

okullara ve sşnşflara go re dagşlşmş Tablo 1 ve Tablo 2“de verilmis tir.  
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Tablo1- O grencilerin Okullara Dagölömö  
OKUL ADI O grenci sayösö Yuzde (%) 

O zel Melike Pşnar Ilko gretim 142 7,1 
O zel Inal Ertekin Ilko gretim 439 22 
Yşldşrşm Anadolu Ilko gretim 286 14,3 
Suleyman Cura Ilko gretim 668 33,4 
Bisas  Ilko gretim Okulu 465 23,2 
Toplam 2000 100 

 

O grencilerin okullara go re dagşlşmşnda, Suleyman Cura Ilko gretim Okulu %33,4 ile ilk 

sşrada iken onu %23,3 ile Bisas  Ilko gretim okulu, %22 oranşyla O zel Inal Ertekin Ilko gretim 

okulu ve %14,3 ile Yşldşrşm Anadolu Ilko gretim izler. O zel Melike Pşnar Ilko gretim Okulu ise 

%7,1“lik paya sahiptir. 

 
Tablo 2- O grencilerin Sönöflara Dagölömö 
SINIF O grenci sayösö Yuzde (%) 

4 492 24,6 
5 640 32 
6 500 25 
7 368 18,4 

Toplam 2000 100 
 

Nitel aras tşrma kapsamşnda verilerin toplandşgş ve o zdegerlendirme o lceginin 

uygulandşgş o grenci sayşsş ise 225“tir. Aras tşrmaya katşlan o grencilerin %55.2“i erkek ve 

%44,8“i kşz o grencidir. Alt SES“deki aile sayşsş 71 (%43.8), orta SES“deki aile sayşsş 31 

(%19,1) ve ust SES“deki aile sayşsş 60 (%37,1)“tşr. 

Aras tşrmada cinsiyet fakto rune go re o grencilerin dagşlşmş incelendiginde cogunlugu 

erkek o grencilerin (%55,2) olus turdugu go rulmektedir. Yirmi sorudan olus an o zdegerlendirme 

anketinin sosyo ekonomik statuye go re o grencilerin cinsiyet dagşlşmş as agşdaki s ekilde 

tablolas tşrşlmşs tşr.  

 
Tablo 3-O zdegerlendirme Anketinin Uygulandögö Okullarda SES–e Gore  

O grencilerin Cinsiyet Dagölöm Tablosu 
Alt SES Orta SES U st SES Toplam 

  f % f % f % f % 
Erkek 14 35 15 51.7 18 35.3 47 39.2 
Kşz 26 65 14 48.3 33 64.7 73 60.8 

Toplam 40 100 29 100 51 100 120 100 
• SES: Sosyo Ekonomik Statu 
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2.3. Veri toplama Araclarönön Hazörlanmasö 

C agdas  egitim o grenciye sunulan ya da o grenciye verilen o grenimin kapsamşndaki 

bilgilerin yeni-cagdas  olmasşndan o te cagdas  bir bireyi yetis tirmeyi amaclayan bir olgu olarak 

degerlendirilmis tir. Bu yuzden aras tşrmada 10-14 yas  kus agşnşn o zellikleri, zihinsel, ahlaki ve 

sosyal o zellikleri belirlenmeye calşsşlmşs tşr. Turkiye“de Turk Milli Egitimi yeniden duzenleme 

cabalarşndan uzak kalşnmamasş ya da gercekles tirilen aras tşrma sşrasşndaki uygulanan egitimin 

yo netimsel duzenini, mufredatşnş ve kitaplarşnş ortaya koyabilmek amacşyla Milli Egitim 

Bakanlşgşnşn ilgili birimlerinde Talim Terbiye Kurulu Baskanlşgşnda, Bursa Il Milli Egitim 

Mudurlugu ve ilko gretim okullarşndan bu amacla veri saglama calşsmalarş gercekles tirilmis tir. 

Yurt icinde ve yurtdşsşnda konu ile ilgili calşsmalar incelenmis , aras tşrmadaki veri toplama 

araclarşnda o n plana cşkmasş gereken noktalar tespit edilmis tir. C es itli o lcme araclarş da 

incelenerek, bu aras tşrmada kullanşlan o lcme araclarş alan uzmanş bes  o gretim uyesinin de 

go rus leri alşnarak kapsam gecerliliginin saglanmasşna calşsşlmşs  ve pilot uygulamalara 

bas lanmşs tşr. Pilot calşsma Eylul 2004 tarihinde Zekai Gumusdis  Ilko gretim Okulu“nda, Sosyal 

Bilgiler dersini alan toplam 430 o grenciye (do rduncu, bes inci, altşncş ve yedinci sşnşflarşn her 

birinden ucer sube) uygulanmşs tşr. Pilot uygulamalar sonucunda veri toplama araclarş tekrar 

incelenerek gerekli duzenlemeler yapşlmşs  ve aras tşrmada kullanşlan o lceklerin son hali elde 

edilmis tir. 

 

2.4. Veri Toplama Araclarö 

Aras tşrmada kullanşlan o lcme araclarş as agşda tanştşlmaktadşr: 
 
Egitim-O gretime I liskin O gretmen Gorusleri Anketi: O gretmenlerle ilgili nitel sorularşn da 

oldugu bu o lcekte o gretmenlerin calşs tşklarş okul adlarş, yas , cinsiyet, hizmet suresi, brans , 

bitirilen yukseko gretim programşnşn adş ile birlikte, o gretmenlerin bilgi toplumundaki rolleri, 

o grenci, toplum ile olan iletis imleri, cagdas  egitime bakşsş, o grenciye bakşsş, o grenci ve 

aileleriyle iletis imi, kendilerini gelis tirme s ekilleri, gelirleri, o deve bakşs  acşsşnş, planlama, ders 

is leme yo ntemi, yaratşcşlşk, eles tirel dus unme, demokrasi, sşnşf yo netimi, gunluk yas amş gibi 

konularda go rus leri ve dus unceleri ele alşnmşs tşr. Bu baglamda 38 tane acşk uclu soru 

yo neltilmis tir (Ek 1). 

 

Egitim-O gretime I liskin O gretmen Gorusleri O lcegi: Bu o lcme aracşnda 31 tane uclu likert 

tipi soru yer almaktadşr. Bu o lcekte, o gretmenlerin mesleki, kis isel ve SES“lerine, o gretmenlerin 

Sosyal Bilgiler dersine yaklas şmlarş vb. konularda sorular yer almaktadşr. O lcegin Cronbach 
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Alfa Guvenirlik katsayşsş .81 dir (Ek 3). Bu o lcekte, ” a) evet, b) bazen  c) hayşr„ s eklinde uclu 

likert tipi sorulardan olusmaktadşr. Maddelerden, 2., 7., 8., 9., 11., 28. sorular 1-2-3 s eklinde 

digerleri 3-2-1 seklinde puanlanan sorulardşr. Bunun yanş sşra 32.soruda ise ” evet„ 2, ” hayşr„ 1 

s eklinde hazşrlanmşs tşr. 

 
O grenci Tutum-Davranös ve Egitim “ O gretim Yeterliligine I liskin O gretmen Gorusleri ve 
Gozlem Anketi: Bu o lcme aracşnda o gretmenin uzun suredir go zledigi o grencilere iliskin 3 
tane acşk uclu ve o o grencileri tanşmaya (bireysel farklşlşklarş, sosyal ortam, ekonomik durumu) 
yo nelik uclu likert tipindeki 10 soru bulunmaktadşr. Burada amac, o grenci motivasyonunu 
belirlemek, Ilko gretim cagşndaki bireyi ” cocuk„ olarak ele almak, ilko gretimin icsel degerlerle 
ve kalitesini cocuk bakşs  acşsşyla degerlendirmektir. O lcegin Cronbach Alfa Guvenirlik 
katsayşsş .72“dir (Ek 2). Likert tipi sorulardan 3., 6. ve 7. sorularşn puanlamasş, ” evet„1 puan, 
” bazen„ 2 puan ve ” hayşr„ 3 puan olarak yapşlmşs tşr.  
 
O grenci O zdegerlendirme Anketi: Bu o lcme aracşnda, o grencilerin gunluk hayatlarşna, 

davranşs larşna, okul ici ve okul dşsş uyum surecine nasşl katşldşgşna vs. iliskin sorular yer 

almaktadşr. O grencilere; kendisi, ailesi, yakşn cevresi, arkadas larş, okul cevresi, okul 

arkadas lşgş, gunluk yas amş, Sosyal Bilgiler dersine bakşsş, okuldaki etkinlikleri ile ilgili sorular 

sorulmus tur. Bu o lcme aracşnda, 29 tane acşk uclu ve 20 uclu likert tipi soru bulunmaktadşr. 

Likert tipi sorulardan olus an kşsmşn Cronbach Alfa Guvenirlik katsayşsş .72“dir ( Ek 4). U clu 

likert tipinde ” evet„ 1 puan, ” hayşr„ 3 puan ve ” bazen„in 2 puan s eklinde puanlanmşs  olan 

sorular; 1., 19., 23. sorulardşr. Puanlamanşn ” evet„ 3 puan, ” hayşr„ 1 puan ve ” bazen„ 2 puan 

s eklinde yapşlanlar ise; 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., sorulardşr. 

Sekizinci, 9. ve 11. sorularşn puanlamasş ise ” evet„ 2 puan ve ” hayşr„ 1 puan s eklinde 

yapşlmşs tşr.  

 

O grencilerin C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömöna Yonelik O lcme Aracö: Bu o lcme 

aracşnda o grencinin ailesi, okul cevresi, kitaplarş, okul dşsşndaki cevresi ile birlikte teknolojik 

gelismeler, yaratşcşlşk, hosgo rulu olma, katşlşmcşlşk, paylas şmcşlşk, cevre degerlerine duyarlşlşgş, 

demokrasi anlayşsş, hukuk anlayşsş, eles tirel bakşsş, kendine guveni, cok kulturluluge yatkşnlşgş, 

ekip calşsmasşna yatkşnlşgş, okuma alşskanlşgş, etkinlikler, icsel denetimlilik, dşs sal denetimlilik, 

gibi konularda sorular yo neltilmis tir. O grencilerin C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşna 

Yo nelik O lcme Aracş“nda 25 tane coktan secmeli soru ve 2 tane de o gretmen ve derslere 

yo nelik acşk uclu soru bulunmaktadşr (Ek 5). C agdas  Bilgi Edinimini ve Kullanşmşnş 

belirlemeye yo nelik o lcme aracşnda sorular 10. soru dşsşnda coktan secmeli olup 1, 2, 3, 4 
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s eklinde (A-B-C-D) s şklarş sşrasşyla puanlanmşs tşr. Onuncu soru 4, 3, 2, 1 s eklinde (A-B-C-D) 

puanlanmşs tşr. 26. ve 27. sorular bos luk doldurma turundedir. 

 

O grencilerin C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömöna Yonelik Tutum Testi: Bu o lcek 

o grencilerin cagdas  bilgi edinimi ve kullanşmşna yo nelik tutumlarşnş belirlemek amacşyla 

hazşrlanmşs  olup o lcekte 44 tane uclu likert tipi soru yer almaktadşr ve bu o lcegin Cronbach 

Alfa Guvenirlik katsayşsş .73“dur. Bu o lcme aracşnda ayrşca iki tane de sşralama tipi soru yer 

almaktadşr (Ek 6). Bu o lcme aracşnda a) katşlşyorum, b) kşsmen katşlşyorum, c) katşlmşyorum 

s eklindeki maddelerde sşrasşyla 1-2-3 s eklinde puanlamanşn yapşldşgş sorular sunlardşr: 7-9-13-

16-19-23-24-25-31-32-40-41. Burada olumsuzdan olumluya dogru puanlama so z konusudur. 3-

2-1 s eklinde s şklarşn puanlandşgş sorular ise sunlardşr: 8-10-11-12-14-15-17-18-20-21-22-26-

27-28-29-30-33-34-35-36-37-38-39-42-43-44. Burada ise olumludan olumsuza 3-2-1 s eklinde 

puanlama yapşlmşs tşr. 45. ve 46. sorular sşralamalş sorulardşr. 1“den 9“a kadar sşrasşyla 

etkinlikler puanlanmşs tşr. 46. soruda ise 1“den 8“e kadar rakamla puan verilmis tir.  

 

O grenci Ailelerine Yonelik O lcme Aracö: Bu o lcek 4., 5., 6. ve 7. sşnşf o grenci ailelerinin 

cagdas  bilgi edinimi ve kullanşmş baglamşnda tutumlarşnş belirlemek amacşyla hazşrlanmşs  olup 

42 tane uclu likert tipi puanlanabilir soru ve 3 tane de acşk uclu soru bulunmaktadşr. O lcegin 

Cronbach Alfa Guvenirlik katsayşsş .84“tur (Ek 7). Bu o lcme aracşnda, a) katşlşyorum, b) kşsmen 

katşlşyorum, c) katşlmşyorum s eklindeki maddelerde sşrasşyla 1-2-3 s eklinde puanlamanşn 

yapşldşgş sorular sunlardşr: 7-9-13-16-19-23-24-25-31-32-40-41. Burada olumsuzdan olumluya 

dogru puanlama so z konusudur. 3-2-1 s eklinde s şklarşn puanlandşgş sorular ise sunlardşr: 8-10-

11-12-14-15-17-18-20-21-22-26-27-28-29-30-33-34-35-36-37-38-39-42-43-44. Burada ise 

olumludan olumsuza 3-2-1 s eklinde puanlama yapşlmşs tşr. 45. ve 46. sorular sşralamalş 

sorulardşr. 1“den 9“a kadar sşrasşyla etkinlikler puanlanmşs tşr. 46. soruda ise 1“den 8“e kadar 

rakamla puan verilmis tir. Bu o lcme aracşnda, 6. ve 7. sorularda s şklara sşrasşyla 1-2-3-4 s eklinde 

puan verilmis tir. O grenim duzeyi ile ilgili sorular ise mezuniyet derecesiyle dogru orantşlş bir 

s ekilde birer artşrşlarak puanlanmşs tşr (1-2-3-4-s eklinde). 1-2-3 s eklinde puanlamanşn oldugu 

sorular 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 numaralş sorulardşr. 3-2-1 s eklinde puanlamanşn yapşldşgş 

sorular ise 1, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 

numaralş sorulardşr. 7.soru ve 9. sorularşn yanştlarş oldugu gibi alşnmşs tşr ve puanlama 

yapşlmamşs tşr. ”Evet„lerin 2, ” hayşr„larşn 1 puan olarak kodlandşgş sorular 1., 11., 38., 40., 42. 

sorulardşr. 19.soruda ise puanlama yerine kod yazşlmşs tşr. 
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O grenci Aileleri Roportaj Sorularö Anketi: Bu anket o grenci ailelerine yapşlan ev ziyaretleri 

ve mulakatlarda acşk uclu ve kapalş uclu toplam sorulardan olusmakta olup o grenci ailelerinin 

cocuklarşnş algşlama s ekilleri, onlarla iletis im kurma ve beklentilerinin belirleme amacşyla 

hazşrlanmşs tşr (Ek 8). 

 

Davranös Belirleme Testi: Bu test o grencilerin, sorumluluk, cevre duyarlşlşgş, demokrasi, 

hukuk anlayşsş (barşs -savas ), haklar, yardşmlasma gibi konulardaki duygu ve dus unceleri ortaya 

cşkarşlmasş amacşyla yapşlmşs tşr. Bu o lcme aracşnda 9 tane o rnek olay ve bunlarla ilgili sorular 

yer almaktadşr. O lcegin Cronbach Alfa Guvenirlik katsayşsş .77“dir. Sorularda, verilen durumlar 

dşsşnda ” baska bir s ey yapardşm„ s eklinde bir maddenin de yer almasş o grencilerin 

dus uncelerini o zgurce ifade edebilmelerine olanak saglamaktadşr (Ek 9). Bu o lcme aracşnda ise 

puanlamalar olumlu davranşs lar icin 2 puan digeri icin ise 1 puandşr. Baska bir s ey yapardşm 

bo lumundeki sşkkş is aretleyip acşklayan o grenciler icin de istendik davranşs  yazşlmşs sa 2 puan, 

degilse 1 puan s eklinde puanlanmşs tşr. 

 

2.5. Verilerin Toplanmasö  

Bu aras tşrmada kullanşlan o lcme araclarşnşn okullardaki uygulamasş 2004- 2005 o gretim 

yşlşnda Eylul - Nisan aylarş arasşndaki do nemde gercekles tirilmis tir. Uygulama icin Uludag 

U niversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu∞nden alşnan resmi yazş ile Bursa Il Milli Egitim 

Mudurlugu“nden aras tşrma yapma izni alşnmşs tşr (Ek 12). Ardşndan okul yo netimi, o gretmenler 

ve aileler ile go rus ulerek aras tşrmanşn yapşlabilecegi uygun zamanlar tespit edilmis tir. 

O grencilerden, o gretmenlerden ve okul yo netimine o lcme araclarş okullarda uygulanmşs tşr. 

O grenci ailelerine uygulanan o lcme araclarşnda nicel olanlar cogunlukla okullarda okul 

yo netimleri ve o gretmenlerin de destegiyle o grenci ailelerine yo nelik toplantşlar duzenlenerek 

uygulanmşs tşr. Okuma yazma bilmeyen anne ya da babalarşn cevaplarş mulakat yo ntemi 

kullanşlarak elde edilmis tir. O grenci ailelerine yo nelik hazşrlanmşs  olan go rusme sorularş, 

onlarşn kendi evlerine go rusmeye gidilerek uygulanmşs tşr.  

 

2.6. Verilerin Degerlendirilmesi 

Aras tşrmada elde edilen nicel verilerin bilgisayara girilmesi surecinde SPSS programş 

ve nitel verilerin bilgisayara girilmesi surecinde ise Excel programş kullanşlmşs tşr. Bilindigi 

gibi, nitel veri temel olarak iki yo ntemle sayşsallas tşrşlabilir: basit yuzde hesaplarş ve kelime 

sşklşk hesaplarş. O te yandan, nitel verinin daha ust duzeyde ve karmasşk istatistiksel hesaplara 

da olanak tanşyacak s ekilde sayşsallas tşrşlmasşna iliskin yo ntemler de mevcuttur (Yşldşrşm-



 42 

Simsek 2000:178). Bu baglamda frekanslar incelendiginde en basit s ekli ile birimlerin nicel 

olarak go runme sşklşgşnş ortaya koydugu go rulmektedir. Analizi yapşlan materyalde mesaj 

o gelerinin hangi sşklşkta go ruldugunun sayşlmasş amaclanmşs sa, sayşlabilecek nitelikteki 

birimler, o rnegin so zcukler saptanşr ve analiz go stergeleri frekans turunden ifade edilir. Bu 

analiz turu belirli bir o genin o nemini ve yogunlugunu anlamayş saglamaktadşr. Frekans analizi 

sonucunda o geler o nem sşrasşna sokulabilmekte ve sşklşga dayalş bir sşnşflama 

yapşlabilmektedir. 

Gerekli istatistiksel hesaplamalar tespit edilirken o zellikle O zdamar (2002) ve Akgul-

C evik (2003)“den yararlanşlmşs tşr. Genel olarak verilerin analiz ve degerlendirmeleriyle ilgili 

yapşlan istatistiksel hesaplamalar ve calşsmalar su s ekilde sşralanabilir: Frekans Tablolarş 

(Frequence), Betimsel Istatistik (Descriptive), C apraz Tablolar (Madde ici) (Decriptive 

crosstab), Korelasyon Analizi (Correlation Analysis), Adşm adşm regresyon yo ntemiyle en iyi 

regresyon denkleminin elde edilmesi (Regression), Ki-kare testi yardşmşyla bagşmsşzlşk analizi 

(Chi-Square), Fakto r analizi (Factor Analysis), Kategorik veri yapşsşna sahip degiskenlerin 

kars şlas tşrşlmasşnda Pearson Ki-Kare ve Fisher (kesin) Ki-Kare Testleri kullanşlmşs tşr. Ikiden 

fazla grup kars şlas tşrşlmasş icin Kruskal Wallis Testi ve Ikili grup kars şlas tşrmalarş icin Mann ’

Whitney U Testi kullanşlmşs tşr. Guvenirlik Analizinde Cronbach Alfa katsayşsş kullanşlmşs tşr. 

Spearman Korelasyon katsayşsşna go re korelasyon hesaplamalarş yapşlmşs tşr. Ayrşca tek. 

degiskenli varyans analizi ile Bagşmsşz o rneklemli T testi yapşlmşs tşr.           
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U C U NCU  BO LU M 

BULGULAR VE ANALIZ 

 

Bu bo lumde Sosyal Bilgiler derslerinde o grencilerin cagdas  bilginin edinimini ve 

kullanşmşnş etkileyen fakto rlerin analizine yo nelik toplanan bulgular yer almaktadşr. Bulgular, 

aras tşrmanşn alt problemleri go z o nune alşnarak sekiz bo lum halinde ele alşnmşs  ve bulgular 

yorumlanarak genel degerlendirmeler yapşlmşs tşr. 

 

3.1. O grencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde C agdas Bilgiyi Edinimi ve Kullanöm Duzeyi 

Sosyo Ekonomik Statuye Gore Degismekte midir? (Birinci Alt Problem) 

 

Aras tşrmada, ” o grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm 

duzeyi SES“e go re degismekte midir?„ sorusu birinci alt problemi olus turmaktadşr. O grenci, 

aile, okul - okul yo netimi ve o gretmen boyutlarş ayrş ayrş dikkate alşnarak incelenmis tir.  

 

3.1.1.SES–e Gore O grencilerin Durumu  

Birinci alt problemde o grencilerle ilgili bulgular olus turulurken, Ek 5 ” O grencilerin 

C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşna Yo nelik O lcme Aracş„, Ek 6 ” O grencilerin C agdas  Bilgi 

Edinimi ve Kullanşmşna Yo nelik Tutum Testi „, Ek 9 ”Davranşs  Belirleme Testi„ ve Ek 2 

” O grenci Tutum-Davranşs  ve Egitim ’ O gretim Yeterliligine Iliskin O gretmen Go rus  Go zlem 

Anketi„nda yer alan hem kapalş hem de acşk uclu ces itli sorular degerlendirilmis tir.  

 
O grencilerin C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömöna Yonelik Tutum Testi 
C agdas  bilgi edinimi ve kullanşmşyla ilgili tutum testi sonuclarş uzerine alt, orta ve ust 

SES o grencileri arasşnda genelde  anlamlş bir farklşlşgşn olup olmadşgş tek degiskenli varyans 

analizi kullanşlarak incelenmis tir.  

Tablo 4-O grencilerin SES–e Gore C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömöna Yonelik Tutum 
Testi ANOVA Sonuclarö 

Kareler Toplamş Serbestlik Derecesi Ortalama F Anlamlşlşk Duzeyi 
Gruplar arasş 1869,565 2 934,782 9,493 ,000 
Gruplar ici 196643,553 1997 98,469   
Toplam 198513,118 1999    

 
Tablodan da anlas şldşgş gibi genelde anlamlş bir farklşlşgşn oldugu saptanmşs tşr. Bu 

farkşn nereden geldigini ortaya koymak icin soru bazşnda kars şlas tşrmalar yapşlmşs tşr. Bu 

baglamda cagdas  bilgi edinimi ve kullanşmşyla ilgili tutum testi sonuclarş uzerine alt, orta ve ust 
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SES o grencileri arasşnda anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek degiskenli varyans analizi 

kullanşlarak her bir test maddesi icin incelenmis tir. 44 maddeden olus an bu tutum testinin 33 

maddesinde 0.05 duzeyinde farklşlşk oldugu, diger 11 tanesinde olmadşgş go rulmus tur.  

 
Tablo   5- O grencilerin C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömöna Yonelik Tutum Testi  

SES'e Gore Farkön 
Kaynagö  Genel 

Fark Alt- 
Orta 

Alt-
U st 

Orta-
U st 

1-O gretmenim bana ceza verdiginde icimden ders calşsmak gelmiyor.  +   + + 
2-Yaptşklarşma iliskin baskalarşnşn guzel s eyler so ylemesi cok hosuma gider. +   + + 
3-O gretmenim ve ailem tarafşndan cezalandşrşldşgşmda kendimi ko tu 
hissederim. +   + + 
4- Yanlşs  yaptşgşm zaman arkadas larşmşn benimle dalga gecmesinden 
korkarşm. +   + + 
6- Iyi not aldşgşm zaman derslerimi isteyerek izlerim. + + +   
7- Sşnavlara genellikle bir gun o nceden calşsşrşm. +   + + 
8- O devlerimi gunu gunune yaparşm. +   + + 
9- Yaptşklarşmşn yanlşs  oldugunu hic bir zaman dus unmem. +   + + 
11- Gecen yşla go re kendimi aras tşrma yaparken daha yeterli ve bas arşlş 
hissetmekteyim. + +   + 
14- Okuldaki etkinliklere (aktivite, calşsma) katşlmak cok hosuma gidiyor. +   + + 
15- Bir sonraki derste is lenecek konulara hazşrlşklş girerim. +   + + 
16- Davranşs larşmş baskalarşnşn beklentilerine uydururum. +       
17- Arkadas larşmşn kis isel sorunlarşnşn co zumunde yardşmcş olabiliyorum. + +   + 
19- Anne ve babamşn yas am hakkşndaki go rus leri benim icin yeterlidir. Baska 
bir kşlavuza ihtiyac duymam. +   + + 
21-Sşnşfta arkadas larşmla birlikte tartşs arak ve sohbet ederek o grenmeyi 
severim. +   + + 
22-Sessiz okumayş severim. +     + 
24- Bir konu uzerinde calşsşrken aynş zamanda baska s eyler de dus unurum. + +     
27- Toplu tas şma araclarşna binerken her zaman sşraya girerim. + + +   
28- Derslerde konuyu anlayamayan arkadas larşma elimden geldigince yardşm 
ederim. +   + + 
29- Sşnşf ici etkinliklerin (calşsmalar, aktiviteler) belirlenmesinde go rus umuz 
alşnşr. +     + 
30- Bize sşnşfta so z hakkş verilmedigi surece konusmamşza izin verilmez. + + +   
31- Hatalarşmş yanlşs larşmş acşkca so ylemekten cekinirim. +     + 
32- Bazş s eyleri ailemin istedigi s ekilde yapmazsam sorun olur. + + +   
33- Yaptşgşm is lerin nasşl gittigini takip ederim. +   +   
34- Yanlşs  oldugunu bildigim bir go rus e kars ş kendi dus uncelerimi so ylerim. + + + + 
36- Gunluk olaylarla ilgilenirim ve gazete okurum. + + + + 
37- Kendi kendime calşs abilirim. +   + + 
38- Arkadas larşmla takşm calşsmasş yaparşm. + + +   
39- Sşnşf icindeki tartşsmalarda degis ik go rus leri dile getirmekten kacşnmam +   + + 
40- Ani kararlarş verir sonra pismanlşk duyarşm. + +   + 
41- O devler bana fazladan, ek calşsma gibi gelir bir an o nce kurtulmak isterim. +   + + 
42- Bilmedigim kelimeleri aras tşrşrşm. + +   + 
43- Yaptşgşm her s eyden sorumlu oldugumu dus unuyorum. +   + + 

+ Aralarşnda fark olan maddeler 
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 Buna go re genel olarak farkşn ortaya cşktşgş sorular tabloda go ruldugu gibi sayşca 

coktur. Farklarşn kaynaklarşna bakşldşgşnda alt SES“in digerleri ve ust SES“in digerleri arasşnda 

Ö 1-O g retmenim bana ceza verdig inde icimden ders calğsmak gelmiyor, 2-Yaptğklarğma ilis kin 

bas kalarğnğn guzel s eyler so ylemesi cok hosuma gider, 3-O g retmenim ve ailem tarafğndan 

cezalandğrğldğg ğmda kendimi ko tu hissederim, 4- Yanlğs  yaptğg ğm zaman arkadas larğmğn benimle 

dalga gecmesinden korkarğm, 6- Iyi not aldğg ğm zaman derslerimi isteyerek izlerim, 7- Sğnavlara 

genellikle bir gun o nceden calğs ğrğm, 8-O devlerimi gunu gunune yaparğm.9-Yaptğklarğmğn yanlğs  

oldug unu hic bir zaman dus unmem, 10-Okulun yeteneklerimi gelis tirdig ini dus unuyorum,14-

Okuldaki etkinliklere (aktivitelere, calğsmalara) katğlmak cok hosuma gidiyor, 15- Bir sonraki 

derste is lenecek konulara hazğrlğklğ girerim, 17-Arkadas larğmğn kis isel sorunlarğnğn co zumunde 

yardğmcğ olabiliyorum, 19-Anne ve babamğn yasam hakkğndaki go rus leri benim icin yeterlidir. 

Bas ka bir kğlavuza ihtiyac duymam, 21-Sğnğfta arkadas larğmla birlikte tartğsarak ve sohbet 

ederek o g renmeyi severim, 27- Toplu tas ğma araclarğna binerken her zaman sğraya girerim, 28- 

Derslerde konuyu anlayamayan arkadas larğma elimden geldig ince yardğm ederim, 30-Bize 

sğnğfta so z hakkğ verilmedig i surece konusmamğza izin verilmez, 32-Bazğ s eyleri ailemin istedig i 

s ekilde yapmazsam sorun olur, 37-Kendi kendime calğsabilirim, 38-Arkadas larğmla takğm 

calğsmasğ yaparğm, 39-Sğnğf icindeki tartğsmalarda deg is ik go rus leri dile getirmekten kacğnmam, 

40-Ani kararlarğ verir sonra pismanlğk duyarğm, 41-O devler bana fazladan, ek calğsma gibi 

gelir bir an o nce kurtulmak isterim, 42-Bilmedig im kelimeleri aras tğrğrğm, 43-Yaptğg ğm her 

s eyden sorumlu oldug umu dus unuyorumÇmaddeleri ile ilgili farklşlşklar bulunmus tur. 

 Farklarşn kaynagşnş alt, orta ve ust SES“in olus turdugu maddeler,  ” 22- Sessiz okumayğ 

severim, 24-Bir konu uzerinde calğs ğrken aynğ zamanda bas ka s eyler de dus unurum, 33-

Yaptğg ğm is lerin nasğl gittig ini takip ederim„ dir. Butun SES“lerdeanlamlş farkşn ortaya cşktşgş 

maddeler, ” 34-Yanlğs  oldug unu bildig im bir go ruse kars ğ kendi dus uncelerimi so ylerim, 36- 

Gunluk olaylarla ilgilenirim ve gazete okurumÇmaddeleridir. 

Okul ortamşnda o gretmenler, o grencilere en o nemli, en uygun olgu, kavram ve 

genellemeleri o gretmekle birlikte bu bilgilerin gercek yas amda nasşl, ne zaman kullanşlacagşnş 

da belirtmek durumundadşrlar (Yazşcş 2003: 128). Bu s ekilde kendisini tanşyan cocuklar 

insanlarla olan iliskilerinde kendilerini pozitif bir s ekilde ifade edebilirler ve baskalarş 

tarafşndan anlas şlşr ve kabul edilirler (Kansu, 2005, cevrimci) 

SES“leri ne olursa olsun yirmibirinci yuzyşlda gelis im ve degis im kapsamşnda bireylerin 

yas adşgş cevreye yalnşzca uyum saglamakla kalmayşp, kendisiyle birlikte bu cevreyi de 

degis tirmesi gerekmektedir. Bunun icin, birey, cevrenin sorunlarşnş, gereksinimlerini bilmeli, 

cevreye eles tirel go zle bakabilmelidir. Bu ilke yalnşz yer icin degil, zaman icin de gecerlidir 



 46 

(Nas 2001:230,231). Insanlar sosyal ve kulturel cevreleriyle etkiles erek kendilerini 

gelis tirmektedirler. Okullar, egitim ve o gretim kurumlarş olarak o grencilerin ilgi ve 

gereksinimleri arasşnda iliski kurularak o grenme ortamşnda gudulenmenin arttşgş, Sosyal 

Bilgiler dersinin konularşnşn gunluk yas am ve olaylarla iliskilendirildigi yenilenebilen kurumlar 

olmak durumundadşrlar. O grencilerin duruma uygun yeni planlar yapabilme, alternatifleri 

degerlendirebilme, problemler ve sorunlar uzerinde farklş sekillerde dus unebilme, baska 

insanlarla bildiklerini ve nicin o yle oldugu hakkşnda konus abilme, bildiklerini uygulayabilme, 

yeni bilgiler yaratabilme kşsaca akşl yurutme ve o grenme becerisine sahip olmalarş gerekir 

(Guclu 1998:53). 

 Okul ici ve okul dşsşndaki o grenme ortamlarş birbirlerini tamamlamaktadşr. Davies 

(1991) cocugun tum toplum tarafşndan egitilecegi go rus undedir. Guven, genellikle inanc ve 

beklentilere iliskin referanslarş kapsar. Gecici guven, kars şlşklş guven, sosyal guven olmak uzere 

uc guven ile ilgili kavramdan so z edilebilir (Akt. C elik 2002: 103,104). O grenciler o nem 

verdikleri derslerde kendilerine daha cok guvenmektedirler (Pollard ve Triggs 2000). Aynş 

zamanda ekonomik zorluklar o grencinin guven duygusunu yok edip korku ve endis e 

duygularşnşn gelismesine neden olmaktadşr (Elmacşoglu 2000:132,133). Drucker ve 

Remmers“in aras tşrmasşnda, kis ilik sorunu olan cocuklarşn, alt ekonomik tabakadan geldigi 

ortaya cşkmşs tşr. Bircok aras tşrma orta ve ust gelir duzeyindeki ailelerin cocuklarşnşn lider ve 

sosyal faaliyetlere daha cok katşldşgşnş go stermektedir (Akt.Elmacşoglu 2000:132,133). Ailenin 

go revi butun kurallarş o gretmektir. Bu baglamda gerektiginde cocugun davranşs larş 

sşnşrlandşrmaktadşr. Anne-baba rehberligi cocugu yo nlendirmek, o zguvenini arttşrmak, 

uyumunu saglamak yo nunde olmalşdşr. Anne-babalar bazş temel alşskanlşklarş da kazandşrmak 

zorundadşrlar. Bunlarşn bas şnda ” okuma alşskanlşgş„ gelmektedir (Elmacşoglu 2000:75-81). 

O grencilerin okumayş, sessiz okumayş sevme durumlarşna go re yapşlan 

degerlendirmede alt SES okul o grencilerinin bu konuda istekli olduklarş saptanmşs tşr. 

Ingiltere“de de 1998“de ilkokullara okuma saatleri konmus tur. Okumayş degis tirme modeli, 

o gretmene okuma, birebir okuma ve kendi bas şna okumayş icermektedir. Okuma gelis imi, 

o grencilerin kendi bas larşna okumaya bas lamasşyla sona ermektedir. C ocuklarşn cogu bunu 

cogunlukla yaptşklarşnş dus unmektedirler. Sşnşf programlarşnda duzenli, gunluk sessiz okuma 

saatleri vardşr. Sşnşfta, o grenciler yanlşs  ve hata yaptşklarşnda kendi kendilerinin, 

o gretmenlerinin, ailelerinin, arkadas larşnşn beklentilerini kars şlayamamaktan cekinmektedirler 

(Pollard ve Triggs 2000).  

O grencilerin cogu degerlendirme iletis imleri hakkşnda olumlu dus uncelere sahiptir. 

Sşnşf yo netimini o grenciler aktiviteyi yo netme (ne yapacagşnş bilme ve yanlşs  yapşlan bir s eyin 
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sonuclarşndan kacşnma, duyus sal alan, ” o vgunun zevki ve uyarşlmanşn acşsş„ ve bilis sel alan 

(sonraki as amada hangi egitici aktivitenin olacagşnşn so ylenmesi) bakşmşndan ele almşs lardşr. 

C ocuklar ” cabaya„ verilen o nemin bilincindedir. C agdas  dus uncelerdeki degis iklikleri 

degerlendirirken Safran (1996)“şn da belirttigi gibi tarih programlarşnşn icerigiyle ilgili olmak 

uzere o grenci ihtiyaclarşna cevap verilerek duzenlenmesi gerektigini belirtirken cocuklarşn 

yas adşklarş yerleri algşlama becerileri eles tirel dus unme becerilerinin de gelis tirilmesi 

gerekmektedir. Bu baglamda Safran, 14 yas  altşndaki cocuklarda soyut kalan konularşn ayrşntşlş 

is lenmemesi fikrine katşlmaktadşr.  

Johnson (1997), o grencilerin diger kulturlerin kendilerinkinden daha ” tuhaf„ oldugunu 

ve bu yuzden negatif bir tutum olus tugunu, o grencilerin bir cok kulturu tanşyarak, bu negatif 

tutumu as abilecegini ortaya koymus tur (Akt.Holloway 2004: 1,2,3). Grup calşsmalarşna yatkşn 

olma, arkadas lşgşn ve calşsma veriminin artmasşnda (yardşmlasma) yarar saglamaktadşr (Pollard 

ve Triggs 2000:181). Grup etkinlikleri dogrudan ve acşklamalş o gretim oldugu kadar tartşsma ve 

hikaye gibi aktiviteleri de icermektedir. Grup calşsmalarşnşn yerini farklşlşk go steren kis isel 

calşsmalar da almaktadşr (Pollard ve Triggs 2000:53). Bunlarşn dşsşnda denetim odagş ile ilgili 

deneysel calşsmalar, icsel denetimli bireylerin o grenmeye daha aktif ve dogrudan katşldşklarşnş 

go stermis tir. Icsel denetimliler daha zorlayşcş aktiviteler secerler, cabalarşnş surdurebilir ve 

yas am boyu o grenmeye yatkşndşrlar.  

Eles tirel dus unme; kis inin kendi dus unce sureclerinin bilincinde olarak, baskalarşnşn 

dus unce sureclerini go z o nunde tutarak o grendiklerini bilincli bir bicimde uygulayarak kendini 

ve cevresinde yer alan olaylarş anlayabilmek icin kullandşgş aktif, amacş olan, organize bir 

surectir (Cuceloglu 1993:256). Eles tirel dus unce cok boyutludur. Eles tirel dus unceye go re tek 

dogru degil, bircok dogru vardşr 

Stoll ve Fink (1996:118)“e go re, yansştma kis inin bunlarş bas arma surecine odaklanarak 

kendi davranşs larşnş, kararlarşnş ve urunlerini analiz etme sanatş ya da surecidir. Yansştşcş 

o gretmen ” kendi amaclarş ve davranşs larşnş surekli sorgulayan, uygulamalarşnş ve sonuclarşnş 

go zden geciren, kşsa ve uzun vadeli hedeflerin her bir cocuk uzerindeki etkilerini dus unen biri„ 

olarak tanşmlamaktadşr (Akt.Dean 2000:35). Yansştşcş o gretim, yo ntemler ve teknik etkililik 

oldugu kadar amaclar ve sonuc icin aktif bir endis e demektir.Yansştşcş o gretim acşk fikirlilik, 

sorumluluk ve butun kalbiyle isteme tutumlarşyla sorgulama ve uygulama becerilerini 

gelis tirmektedir. O grencilerin, okullardan eles tirel dus unme yetenegi kazanarak mezun olmalarş 

oldukca o nemlidir. Bu baglamda onun cevresindeki butun derslerde dus unme gereklidir. 

O grencilerin dus unebilmeleri icin o gretmenlerin, okul yo neticileri ve mufettis lerin de eles tirel 
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ve yaratşcş dusunmelerine gerek vardşr. Ancak bu s ekilde dus unme becerilerine uygun okul ve 

sşnşf ortamlarş duzenlenip, o grenciler icin hazşrlanabilir. 

Bilginin dogasş hakkşnda yeni degerler, o grenme ve o gretme sureclerinde degismeler 

meydana gelmis tir. Aslan ve Eraslan“şn da belirttigine go re herkesin o grenme tur, hşz ve 

kapasitesi farklşdşr. Bo ylece yeni egitim paradigmasşnda insan temelli yaklas şmlarşn o n planda 

oldugu go rulmektedir. Bu yuzden o gretim programlarş esnek, degisken, katşlşm esaslş ve o zlu 

cerceve program niteliginde duzenlenen, o gretmenin uzerinde degis iklik yapma yetkisi 

genis letilmis  o gretim programlarş o grencilerin bireysel yeteneklerini, iletis im becerilerini, 

ekiple calşsma yeterliligini, sezgilerini, yaratşcşlşk ve hayal guclerini gelis tirici o zelliklere sahip 

olmaktadşr (Aslan ve Eraslan 2003: 94, 95). Bilgi birikiminin surekli artmasş, yeni yo ntem ve 

tekniklerin gundeme gelmesi ve bunlarşn daha nitelikli insan gucunu gerekli kşlmasşndan dolayş 

surekli egitim o grenme o nem kazanmşs tşr. Sistemin icinde yer alan herkesin surekli bir egitim 

ve o grenme cabasş icinde olmasş gerekmektedir. ”Okullar o grenen ve o grenilen o rgutler olmak 

durumundadşr„(Sisman ’Turan 2002:57,58). 

Bireyin yeni bir bilgiyi kazanmasş icin caba go stermesi gerekmektedir. Her bireyin 

davranşs larş o grenmek icin farklş stratejileri vardşr. Genellikle bunlarş okul ve okuldşsş 

yas antşlarşnda deneme-yanşlma ve o gut alma yollarş ile o grenmektedirler. Bir cocugun o grenme 

potansiyeli daha bilgili diger kis ilerle olan iletis imiyle ortaya cşkarşlmaktadşr. Vygotsky 

” o grenmede hazşr bulunus luluk„ kavramşnş yorumlandşgşnda cocugun yardşm yoluyla o grenme 

kapasitesini de kapsadşgş go rulmektedir. Isbirlikci bir s ekilde saglanan bas arş o grenme ve 

gelis imin temelinde yatmaktadşr. Bilgi, hareketler, is , oyun, teknoloji, edebiyat,sanat ve 

bireylerin konusmalarşnda saklşdşr (Wood 1998:24, 25). Bloom tam o grenme modelinde bilis sel 

ve duyus sal giris  davranşs larşnşn oldugunu belirtmektedir. Bu baglamda algş ve dikkat anlamlş 

o grenmenin anahtarlarşnş olus turmaktadşr (Erden ve Akman 1995:146). 

Surekli egitim ve o grenme hem bireysel hem de takşm halindeki o rgutsel egitim ve 

o grenmeleri kapsamaktadşr. Somuncuoglu ve Yşldşrşm da yas am boyu o grenmenin o nemini 

vurgulamaktadşrlar. Kendi kendisine yetebilen, bilgiye ulasma ve onarlş kullanma yetenekleri 

olan bireyler yetis tirme anlayşsş o grenci ve o gretmenlerin aktif katşlşmşnş gerekli kşlmaktadşr. 

O grenme stratejilerinde teorik ve pratik bilginin gelis tirilmesi icin uzun bir surece gereksinim 

vardşr. Bu surecte bilis sel, duyus sal ve sosyal boyutlar ele alşnmalşdşr (Somuncuoglu ve 

Yşldşrşm 1998:31,37). Aslan ve Eraslan (2003:93)“a go re egitimde gelecege yo nelik 

gereksinmelerde temeli felsefenin o grenmeyi o grenme oldugu go rulmektedir. C oklu zeka 

kuramş dogrultusunda dogru ve o zlu bilgilerin verilmesi coklu zeka kuramş dogrultusunda 

oldukca buyuk o nem tas şmaktadşr. 
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Daha iyi bireysel iletis im, duygusal uyum ve yas amdan memnun olmayş bas arşrlar 

(Pollard ve Triggs, 2000: 294). Alantar (1999)“şn aras tşrmasş video oyunu oynayanlarşn 

oynamayanlardan daha icsel denetimli olacaklarş ve olaylarş dşs  guclere degil, kendi 

davranşs larşna baglş olarak algşlayacaklarş go rusunu desteklemektedir (Alantar 1999:7). 

 

Davranös Belirleme Testi 

C agdas  bilgi edinimi ve kullanşmşyla ilgili 9 maddeden olus an (EK 9) davranşs  

belirleme testi maddelerin yakşnlşklarşna go re bes  madde altşnda ” cevre bilincine sahip olma, 

planlama, uzlasmacş olma, hukuk kurallarşndan haberdar olma, paylasşm„ olarak toplanmşs  ve 

bu bes  madde sonuclarş uzerine alt, orta ve ust SES o grencileri arasşnda anlamlş bir farklşlşk 

olup olmadşgş, tek degiskenli varyans analizi kullanşlarak incelenmis tir.  

 

Tablo 6-SES–e Gore Davranös Belirleme Testi ANOVA Sonuclarö 
    Kareler 

toplamş 
Serbeslik 
derecesi 

Ortalama F Anlamlşlşk 
duzeyi 

C evre bilincine  Gruplar arasş 1,555 2 ,777 1,871 ,154 
 sahip olma Gruplar ici 829,995 1997 ,416   
  Toplam 831,550 1999    
Planlama yapma Gruplar arasş 4,207 2 2,103 13,752 ,000 
  Gruplar ici 305,449 1997 ,153   
  Toplam 309,655 1999    
Uzlasmacö olma Gruplar arasş 4,686E-02 2 2,343E-02 ,053 ,948 
  Gruplar ici 877,295 1997 ,439   
  Toplam 877,342 1999    
Hukuk  Gruplar arasş 5,626 2 2,813 21,976 ,000 
kurallaröndan Gruplar ici 255,633 1997 ,128   
haberdar olma Toplam 261,259 1999    
Paylasömci olma Gruplar arasş 4,280 2 2,140 2,976 ,051 
  Gruplar ici 1436,207 1997 ,719   

Toplam 1440,487 1999    
 

Tabloda go ruldugu gibi genel olarak, Ö planlama, uzlasmacğ olma, hukuk kurallarğndan 

haberdar olmaÇ maddelerinde anlamlş bir farklşlşk bulunmus tur. Farklşlşklarşn kaynagş 

incelendiginde Ö planlama, hukuk kurallarğndan haberdar olmaÇ maddelerinde alt SES“in 

digerleri ve ust SES“in digerleri arasşnda anlamlş farklşlşklar bulunmaktadşr. Bu baglamda 

o gretmenler, butun SES“lerde  planlama, hukuk kurallarşndan haberdar olma konularşna yo nelik 

etkinliklere daha cok yer vermek gerekmektedir. 

 Planlama ile ilgili alt SES ile orta ve ust SES arasşnda farklşlşk ortaya cşkarken 

o grencilerin hukuk kurallarşndan haberdar olmalarş bakşmşndan alt-ust ve orta-ust SES arasşnda 

anlamlş farklşlşklar ortaya cşkmşs tşr. 
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C evre duyarlşlşgş ile sorumluluk duygularş birlikte gelismek durumundadşr. Bireysel, 

toplumsal sorumluluk bilincinin gelis tigi bireyler, cevrenin o nemli ve korunmasş gereken bir 

unsur oldugunu dus unmektedirler. Ailelerin bu konuda bilincli olmalarş, o gretmenlerin ek 

etkinlikler duzenlemeleri cocuklarşn cevreye kars ş olan duyarlşlşklarşnş artşrmaktadşr. 

O grencilerin bu tur konularda bilgili olmasşnda farklş kaynaklara ulasmalarş, ailelerin bu konuda 

duyarlş olmalarş, o grencilerin kendilerine guven duymalarş etkili olabilir. Eles tirel dusunme, 

dus unduklerini uygulama konusunda SES etkisinden so z edilebilir. 

 

O zdegerlendirme Anketi 

C agdas  bilgi edinimi ve kullanşmşyla ilgili o zdegerlendirme testi sonuclarş uzerine alt, 

orta ve ust SES o grencileri arasşnda genel olarak anlamlş bir farklşlşgşn olup olmadşgş, tek 

degiskenli varyans analizi kullanşlarak incelenmis tir. 

Tablo 7-SES–e Gore O zdegerlendirme Anketi ANOVA Sonuclarö 

Kareler toplamş Serbeslik derecesi Ortalama F Anlamlşlşk duzeyi 
Gruplar arasş 56,240 2 28,120 ,902 ,409 
Gruplar ici 3647,627 117 31,176   
Toplam 3703,867 119    

 

Tablodan da go ruldugu gibi genel olarak fark cşkmamşs tşr. Farklşlşgşn oldugu maddeleri 

anlamak icin soru bazşnda kars şlas tşrmalar yapşlmşs tşr. 

C agdas  bilgi edinimi ve kullanşmşyla ilgili o zdegerlendirme testi sonuclarş uzerine alt, 

orta ve ust SES o grencileri arasşnda anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek degiskenli varyans 

analizi kullanşlarak her bir test maddesi icin incelenmis tir. Toplam 20 maddeden olus an bu 

tutum testinin benzer sorularş gruplandşrşlmşs tşr. Bu gruplandşrmaya go re 11 madde bas lşgş 

tespit edilmis  ve uc maddede genel olarak 0.05 duzeyinde farklşlşk oldugu, diger 7  tanesinde 

olmadşgş go rulmus tur. Buna go re genel olarak, o grenciler arasşnda bas ta dersteki degerlendirme 

ve yazma etkinlikleri, aras tşrma ve kaynaklarş etkili kullanma, sosyal olmayla ilgili konularda 

SES“e go re anlamlş farklşlşk go sterdikleri saptanmşs tşr. Farklşlşklarşn kaynagş incelendiginde 

” degerlendirme ve yazma etkinlikleri„ maddesinde ust SES ve digerleri  arasşnda farklşlşk 

ortaya cşkmşs tşr. ” Sosyal olma„ maddesinde alt-ust SES arasşnda farklşlşk ortaya cşkmşs tşr. 

”Aras tşrma ve kaynaklarş etkili kullanma„ maddesi ile ilgili olarak butun SES“lerde anlamlş 

farklşlşklar ortaya cşkmşs tşr. SES“lere go re cşkan bu farklar o zellikle o grencilerin, aras tşrma ve 

kaynaklarş etkili kullanma konularşna yo nelmelerini saglamak bilgiyi edinme ve kullanma 

konularşndaki bas arşyş artşrabilecektir. 
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Okudugunu Anlama Basarö Testi 

C agdas  bilgi edinimi ve kullanşmşyla ilgili okudugunu anlama baglamşndaki bas arş testi 

sonuclarş uzerine alt, orta ve ust SES o grencileri arasşnda anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek 

degiskenli varyans analizi kullanşlarak her bir test maddesi icin incelenmis tir. Toplam  6 

maddeden olus an bu  testin tumu uzerinde 0.05 duzeyinde farklşlşgşn olup olmadşgş 

incelenmis tir.  

Tablo 8-Okudugunu Anlama Basarö Testi ANOVA Sonuclarö 
Kareler toplamş Serbeslik derecesi Ortalama F Anlamlşlşk duzeyi 

Gruplar arasş 183,023 2 91,512 61,210 ,000 
Gruplar ici 2985,616 1997 1,495   
Toplam 3168,640 1999    

 

Tablodan da go ruldugu gibi genel olarak SES“ler arasşnda okudugunu anlama  

bakşmşndan farklşlşgşn oldugu go rulmus tur. O grencilerin ,okuduklarşnş anlama ile ilgili farklşlşk 

kaynagşna bakşldşgşnda alt-ust ve orta-ust SES arasşnda 0.05 duzeyinde anlamlş farklşlşgşn 

oldugu alt ve orta SES arasşnda anlamlş bir farklşlşk olmadşgş go rulmektedir. 

Bu durumda alt SES“deki okullarda go rev yapan o gretmenlerin niteliklerinin etkili 

oldugu dus unulebilir. Okullara go re o grencilerin okuma parcasş I ve II ile ilgili sorulara verilen 

butun yanştlar arasşnda anlamlş fark vardşr. Daha o ncede bahsedildigi gibi, benzer s ekilde 

Pollard ve Triggs (2000:64,78)“in aras tşrmasşnda, o grencilerin, kitaplarş okuduktan sonra hem 

bunlarş tartşsmak icin vakit harcamadşklarşndan hem de zevk veren ve okuma tecrubelerini 

arttşracak kitap bulamadşklarşndan dolayş okumada temel becerilerin o tesinde fazla ilerleme 

kaydedememis  oldugu saptanmşs tşr. Okullara go re o grencilerin bilgisayardan yararlanma 

s ekilleri arasşnda da anlamlş fark bulunmus tur. 

O grencilerin, SES“e go re okulda ders saatleri dşsşndaki zamanlarşnş degerlendirme 

s ekilleri muzik dinleme, oyun oynama, kitap okuma, ders calşsma, resim yapma, yemek yeme; 

okulda ders dşsşnda oyun oynama, ders aralarşnda yemek yeme, gazete bas lşklarşna bakma, o dev 

yapma, bazen test co zme, voleybol veya basketbol oynama, muzik dinleme faaliyetlerinin 

yapşldşgş yo nundedir. O grencilerin ilgi duyduklarş konularla ilgilenmeleri, onlarşn dikkatlerini 

yeniden toplamalarşna yol acabilir. U st SES“deki o grencilerin ” okulda ders saatleri dşsşnda ne 

yapşyorsun, ders aralarşnş nasşl degerlendiriyorsun?„ sorusuna verdikleri cevaplara go re ders 

aralarşnda arkadas larşyla sohbet ettikleri, oyun oynadşklarş, eglendikleri; kitap okuyarak 

degerlendirdikleri o devlerini yaptşklarş, ders aralarş 5 dakika oldugundan bu surede su, tuvalet 

gibi genel ihtiyaclarşnş kars şladşklarş; bahcede yakan top, voleybol, basketbol gibi oyunlar 

oynadşklarş, ders dşsşnda bahceye cşktşklarş go rulmektedir. Okul dşsşnda ata binmeye giden; ders 
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aralarşnda muzik odasşnda piyano calan o grencilerde mevcuttur. C ocuklar oynarken ve dil, 

kitap, resim ve ces itli sanat urunlerinden elde ettikleri o grenmeye daha fazla o nem 

vermektedirler. 

Okul dşsşnda yeni teknolojilerle birlikte surekli gelis en ve yenilenen go rsel-is itsel sekto r 

oldukca gelismis tir. Kitle iletis im araclarş ile ilgili olmak uzere Ispanya“da uygulanan ” okulda 

basşn„ projeleri bas arşsşz olmus tur. Gazetelerin ve bilgisayarlarşn sşnşfta en az kullanşlan 

materyaller oldugu ortaya cşkmşs tşr. Basşndan yararlanma dar cerceveli guncel yo nlerle 

sşnşrlşdşr; bu araca o grencilerin gunluk yas amşnş dogrudan etkileyen konularş ve guncel 

gerceklerin eles tirel analizini gelis tirmek amacşyla basvuruluyor. Basşnş dogrudan okumanşn 

o tesinde, ders kitaplarşnda ve mufredat malzemelerinde gazete kupurlerine ve makalelerine de 

yer verilmektedir (Roldan 2003). Zamanlarşnş degerlendirirken video oyunu oynamanşn 

ergenlerin serbest zaman degerlendirme etkinliklerine katşlmalarşna engel olmamakla birlikte, 

benlik kavramş gelis imini olumsuz yo nde etkileyebilecegini ortaya koyan aras tşrmalar 

mevcuttur (Alantar 1999:78). O grenci o zdegerlendirme o lcegindeki acşk uclu sorularla alt SES, 

orta SES ve ust SES“deki o grencilerin o gretmenleriyle iletis im kurma bakşmşndan 

kars şlas tşrşlmasş durumunda farklşlşklarşn oldugu ortaya cşkmşs tşr. O grencilerin acşk uclu 

sorulara verdikleri cevaplar yine onlarşn kullandşklarş cumleler esas alşnarak sşklşk sşrasşna go re 

yukarşdan as agşya sşralanmşs tşr. 

 
Tablo 9- O grencilerin O gretmenleriyle I letisim Kurma S ekilleri 

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Yuz yuze  iletis im kuruyorum. 12 11 17 
Hicbir zaman cekinmeden, rahatlşkla konus abiliyorum. 9 - 2 
O gretmenle bazen ko tu, bazen iyi iletis im kuruyorum. 3 - - 
O gretmenimle sadece derslerde konus arak iletis im kuruyorum..  1 - - 
 Konusmakta zorluk cekiyorum.  1 - - 
Dertlerim oldugu zaman paylas şyorum.  1 - - 
 C ok samimi degilim. Sorun oldugunda konusurum.  1 - - 
O gretmenimle genelde problemlerim oldugunda konusuyorum - 3 - 
Kalabalşk ortamlarda konus amşyorum.Tek bas şnayken bazen 
heyecanlanşyorum. 

- 2 - 

Parmak kaldşrşp konus arak, ders dşsşnda ise teneffuslerde soru  sorarak. 
Iletis im kuruyorum 

- 1 - 

C ok iyi iliskiler icindeyim. Mesela satranc oynuyorum veya ”GO„ adlş bir 
C in oyunu oynuyorum. Onlarş arkadas şmmşs  gibi go ruyorum. 

- - 1 

Bazşlarşyla hic, bazşlarşyla sadece soru sorarak, bazşlarşyla yuz yuze 
konusurum. 

- - 1 

O nce onu izliyorum, go zlerinin icine bakşyorum. Gerektigi zaman cok 
rahat konus abiliyorum. 

- - 1 

O gretmenimle basarşlş oldugum zaman veya so z alarak konusuyorum. - - 1 
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Butun SES“lerdeki o grencilerin ” O gretmeninle nasşl iletis im kuruyorsun? (soru sorarak, 

yuz yuze konus arak, vs. ya da hic)„ sorusuna verdikleri cevaplara bakşldşgşnda frekansş en 

yuksek olan cevabşn ” O gretmenimle yuz yuze cok iyi iletis im kuruyorum„ s eklinde oldugu 

go rulmektedir. O gretmen ve o grenci iletis iminde kars şlşklş saygş ve empati olayşnş olmasş 

iletis imi kolaylas tşrmaktadşr. U st SES“deki o grencilerin verdikleri cevaplar go z o nune 

alşndşgşnda, o gretmenleriyle iyi iletis im kurabildikleri go rulmektedir. U st SES“deki okul 

o gretmenleri ile o grenciler arasşnda saygş, durustluk ve gereksinim dahilinde iletis imin 

kurulmasşnda Sosyal Bilgiler dersinde hedeflenen beceri ve degerlerin kazanşmşnşn rolu oldugu 

dus unulebilir. Sosyal o zgurluk, yuzyuze iletis imin ust SES“deki s ekinde kendisini 

go stermektedir. 

 Genel olarak cocuklar o gretmenleriyle iyi gecindiklerini dus unmektedir. Yşllar gectikce 

o gretmeni degerlendirme konusunda daha olumsuz olmaktadşr (Dean 2000). Iletis im becerileri 

iyi olmayan o gretmenler duygu ve dus uncelerini iyi ifade edememekte ve o grenciler kendilerine 

anlatşlanlarş, mesajlarş iyi algşlayamamaktadşr (Kuzu 2003:3). O grencilerin dinlenilme, 

anlas şlma, guvenilme gereksinimleri karsşlandşgşnda iyi iletis im ortamş olusmaktadşr (Kuzu 

2003:3). O grencilerin yanlşs  yapmasş, o gretmenlerinin beklentilerini karsşlayamamalarş hayal 

kşrşklşgşnş go rmek anlamşna gelmektedir. O gretmen bu yuzden teneffus ya da yemek zamanşnda 

ko tu davranşs larda bulunabilmektedir (Bagşrmak, as agşlamak, utanma, o devi tekrar yapma). 

O gretmenler ” yapabileceginin en iyisini yap„ diyerek o grencileri tesvik edip kis isel olarak 

incinmeleri riskini ortadan kaldşrmaya calşsmaktadşrlar (Pollard ve Triggs 2000:134,181). 

Yapşlan aras tşrmalar, bas arşlş o grencilerin o gretmenleriyle iyi iletis im kurduklarşnş ortaya 

koymaktadşr (Elmacşoglu 2000:99-100-124). O grenme ortamşnda da iletis imin saglşklş olmasş 

o nem kazanmaktadşr. O grencilerin derse kars ş gudulenmeleri yada nefret etmelerinde 

o gretmenle olan iletis im s ekli de o nemlidir. Olumlu do nutler alşndşgşnda taktir edilme duygusu 

gelis tirilebilir. 

 

Tablo 10- O grencilere Gore  O gretmen Davranöslarö  
SES ( f )  

 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Iyi ve anlayşs lş  28 17 - 
Sabşrlş ve anlayşs lş  12 14 19 
Sert ve otoriter 3 2 2 
Yardşmsever ve cana yakşn  - - 9 
Samimi ve sevecen. - - 6 
Sakacş ve nes eli. - - 3 
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Alt ve orta SES“deki o grencilerin ” o gretmeninin sana kars ş davranşsşnş nasşl 

degerlendiriyorsun? (iyi, sert, otoriter, anlayşs lş, sabşrlş, vb‘)„ sorusuna verdikleri cevaplarşn 

cogunlugu o gretmenin iyi ve anlayşs lş oldugu yo nundedir. U st SES“deki o grencilerin 

cevaplarşna go re o grencilerin o gretmenlerini daha cok sabşrlş ve anlayşs lş bulduklarş, ayrşca 

o gretmenlerinin yardşmsever, cana yakşn, samimi ve s akacş olduklarşnş dus undukleri 

go rulmektedir. O grencilerin davranşs larşnş kontrolune iliskin sonuclara bakşldşgşnda ailelerin 

o nemli rol oynadşgş go rulmektedir. 

 

Tablo 11-O grencilerin �Davranöslarönön Kontrol Edilmesine I liskin Verdikleri Cevaplar 
 Alt SES Orta SES U st SES Toplam 

Anne  24 10 32 66 
Baba  12 7 33 52 
Abla / agabey 7 5 22 34 
O gretmen  5 13 11 29 
Kendisi 3 3 9 15 

 

Genel olarak bakşldşgşnda o grencilerin davranşs larşnş en cok annelerin ve ardşndan da 

babalarşn kontrol ettikleri go rulmektedir. Sadece orta SES“deki o grenciler davranşs larşnş 

cogunlukla o gretmenlerin kontrol ettiklerini belirtmis lerdir. Bu baglamda o gretmenlerin 

algşlanma s ekli ve ideal o gretmen tipleri gundeme gelmektedir. 

 

Tablo 12- O grencilerin Ideal ya da Mukemmel O gretmeni  Algölama sekillerine iliskin 
Cevaplar 

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Konularş iyi anlatabilen  11 6 9 
Arkadas  gibi olan o gretmendir. 10 - - 
Gercekten meslegini sevip yapan, anlayşs lş sabşrlş o gretmendir. 7 - 16 
Anlayşs lş, derslerdeki olaylarş canlandşran o gretmendir.  3 2 - 
Derse zamanşnda gelmeli ve derse uygun davranmalş. 2 - - 
Ayrşmcş olmamalş, sadece bas arşsşyla tanşnmamalş, o grencisine 
yakşn olmalş ve guvenmeli. 

2 - - 

Otoriter, sevecen ve ders yapşlacagş yerde ders, s amata yapşlacagş 
yerde s amata yapan‘  

2 - 4 

Her zaman dus unceli olmalş, otoriter, sabşrlş, anlayşs lş  - 8 - 
Herkese so z hakkş veren o grencilerini anlayandşr. - 2 - 
O grencilerini seven bir o gretmen olmasş lazşm. - 2 2 
O grenciye yakşn olmalş ve o grenciyi bas arşya itmeli. - 1 - 
Bilgili, go rgulu, iyi. - 1 - 
Iyi kalpli, sevecen, hic ayrşm yapmayan  - - 3 
Guzel, akşllş - - 2 
Disiplinli, o grencilerin dusuncelerine ve sorularşna saygşlş, dersi 
iyi ve zevkli anlatan.  

- - 1 
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Alt SES“deki o grencilerin ” Sence ideal ya da mukemmel o gretmen nasşl o gretmendir, 

tarif eder misin?„ sorusuna verdikleri cevaplarda cogunluk o gretmeni cocuklara iyi bir konu 

anlatabilen, arkadas , dost, gercekten meslegini sevip yapan, anlayşs lş sabşrlş olarak tanşmladşgş 

go rulmektedir. Orta SES“deki o grencilerin bu soruya verdikleri cevaplarda cogunluk 

mukemmel o gretmeni her zaman dusunceli, iyi, otoriter, sabşrlş, anlayşs lş ve guzel s eyler 

o greten; disiplinli, dersleri iyi anlatan, bol co zumleme yapan, konularş iyi anlatan, o grencilerine 

saygş duyan, o grencilerini seven, o grencilerine yardşm eden, herkese so z hakkş veren 

o grencilerini anlayandşr, cocuga kşzmayan kis i olarak tanşmlanmaktadşr. U st SES“deki 

o grencilerin ideal o gretmenin o zellikle anlayşs lş, sabşrlş, dersi iyi anlatan ve o grencilerini seven 

bir o gretmen oldugunu belirtmis lerdir. 

Kasatura“nşn da belirttigi gibi Birles ik Amerika“da bir o gretmenin sşnşfşndan 

begenilmesi saglayan kis ilik cizgilerini belirlemek uzere yapşlan bir aras tşrmaya go re, 

o grencilerce en cok vurgulanan 12 nitelik s o yledir: isbirligine dayanan demokratik tavşr, her 

cocuk icin sevecen ve saygşlş olma, sabşr, genis  ilgiler, hareket ve go runus , dogruluk ve taraf 

tutmamak, esprili olmak, tam itidal ve metanet, o grencilerin sorunlarşna ilgi duymak, esneklik, 

cesaret verme ve takdir etme konusunda iyi niyet, o zel bir konuyu o gretmede olaganustu bas arş. 

Degis ik ulkelerde yapşlan aras tşrmalara go re saptanan o zelliklerle Kasatura“nşn o grencilere go re 

” iyi o gretmen„ o zellikleri su s ekildedir: o gretmenin sşnşfta her o grenciye es it davranmasş, 

o grenci dersini calşsamadşgş ve so zlu sşnavlarda bas arşsşz oldugu zaman o gretmenin sert 

eles tiriler yapmamasş, hakaret edici so zler so ylememesi, sşnşfta o gretmenin cok otoriter 

davranarak rahatsşz edici bir sukunet istememesi, normal hareket ve konusma serbestligi 

tanşmasş, kendi sorunlarş ve sşkşntşlarş oldugu zaman sşnşfa has in davranmamasş, dersleri soyut 

olmaktan cşkarşp guncel o rnekler vermesi, cevre kaynaklarşndan ve o rneklerinden yararlanarak 

daha cazip hale getirmesi, derste bir davranşs  begenmedigi o grenciyi sşnşf o nunde kucultmeden 

hesap sormadan, yalnşz olarak kars şsşna alşp onu tanşmaya, davranşsşnşn nedenlerini anlamaya 

calşsmasş, sşnşfta keyifsiz veya huzursuz olan o grencileri fark ederek onlarş psikolojik 

dunyalarşyla tanşmaya caba go stermesi, sşnşfta bazş o gretmenlerin disiplin kuruluna 

go nderebilecekleri olaylarş o gretmenin kendi olanaklarşyla aydşnlatmaya calşs arak, o grencileri 

maddi cezalardan korumasş ve istenilmeyen davranşs larşnş duzeltmelerine yardşmcş olmasş, 

sşnşfta s akacş mizacşyla esprili bir hava yaratmasş, ciddi dersin icine ilginc o rnekler ekleyerek 

o grencilerin dikkatlerinin dagşlmasşnş o nlemesi.„ (Kasatura 2004:11). Hughes ve digerlerine 

go re aileler, kendileri ve cocuklarş arasşndaki iliskiye olumlu katkş saglayan, sşnşf ve oyun 

alanlarşnda kontrolu elinde tutabilen canlş, istekli, uyarşcş o gretmenler istemektedirler. 
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O gretmenleri ya da aileleri o grencilerin okul dşsş zaman yo netimi konusunda serbest olup 

olmamalarş  uzerinde etkili olmaktadşr. 

Tablo 13-O grencilerin Okul Dösö Gunluk Etkinlikleri Yapma Serbestligi 
SES ( f )  

 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Serbest 23 14 25 
Normal 5 - 5 
Bazen gudumlu, bazen serbest 4 8 7 
Derslerimi bitirdikten sonra serbest 2 2 - 
Bazş is lerde kşsştlayşcş 2 - - 
C ok az o zgurum. 1 1 6 
Gudumlu - 6 - 
Farkşnda degilim - - 2 

 

 ”Okul dşsş gunluk etkinlikleri yaparken ne kadar o zgursun (gudumlu mu serbest mi)?„ 

sorusunda tum SES“lerdeki o grencilerin verdikleri cevaplara go re cogunlugun serbest oldugunu 

belirttigi go rulmektedir. Ders dşsş etkinliklerin serbestlik boyutunun belirlenmesinde ailelerinin 

de payş oldugu go rulmektedir. Bunun yanş sşra o grencilerin bir kşsmş calşsmak zorunda 

olduklarş sşnavlarşn serbestliklerini sşnşrladşgşnş dusundukleri go rulmektedir. O grencilerin okul 

dşsşnda gunluk etkinlikleri yaparken serbest bir ortamda hareket etmeleri gudulenmelerine ve 

sosyallesmelerine yol acabilir. Glashan (1991)“şn calşsmasşnda o grencilerin ders programş 

dşsşnda toplumsal iliskilerinin de o nemli ortaya cşkmşs  ve sanatsal degerlerin gelis imdeki rolu 

saptanmşs tşr (Akt.C elik 2002:154-156). O grencilerin, okul dşsş zamanda serbestlik durumlarşnda 

yo nlendirme ve telkinli gudum olmasş daha dogru olabilir. As agşdaki tabloda maddeler 

o grencilerin derslerine iliskin o dev gibi calşsmalara harcadşklarş zamana go re sşralanmşs tşr. 

 
Tablo 14- O grencilerin Derslerine I liskin O dev Gibi C alösmalara Ayördöklarö Zaman  

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Yarşm saatten az 6 - - 
Bir saat - - - 
Iki saat 4 8 18 
U c saat 9 8 - 
Do rt saat - - - 
Bes  saat    - 2 - 
Bayagş bir zaman harcşyorum, bas arşlş olmak icin. 2 - - 
C alşsmanşn nasşl olduguna baglşdşr (aklşmda kalacak kadar) 1 - - 
Etkinlige katşldşgşm zaman gunumun yarşsşnş ona harcarşm. 1 - - 
Zamanşmşn buyuk cogunlugunu derslerime ayşrşyorum. 1 4 - 
Etkinlige go re degis iyor. - 4 17 
Bir etkinlige bas ladşgşmda bitirene kadar zaman harcarşm. - 1 - 
O etkinlik iyi, guzel ve mukemmel oluncaya kadar zaman harcarşm.  - - 2 
Eger hafta sonu dershane yoksa 6-7 saat, okul sonrasşnda 2-2,5 saat. - - 1 
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Alt SES“deki o grenciler o dev gibi calşsmalara cogunlukla bir-iki saat zaman 

harcamaktadşr. ” C alşsmanşn nasşl olduguna baglşdşr (aklşmda kalacak kadar)„ s eklinde farklş 

cevaplar da mevcuttur. Orta SES“deki o grencilerin o dev vb. calşsmalara genelde 2 ile 3 saat 

arasşnda zaman ayşrdşklarş go rulmektedir. U st SES“deki o grenciler genelde 2 saat arasşnda 

derslerine iliskin zaman ayşrmaktadşrlar. Ayrşca o grencilerin o nemli bir kşsmş, yaptşklarş 

calşsmaya go re zamanşn degis tigini so ylemektedir. O grencilerin acşk uclu sorulara verdikleri 

cevaplar yine onlarşn kullandşklarş cumleler esas alşnarak sşklşk sşrasşna go re yukarşdan as agşya 

sşralanmşs tşr. O dev calşsmalarşnşn yanş sşra bas arşyş alşlama durumu ile ilgili olarak caba 

konusunun o nemi anlaşlmaktadşr. 

 
Tablo 15-O grencilerin Basarölö Olmayö Algölama S ekli 

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
C ok calşs tşklarş icin. 15 15 16 
Dersleri dinleyip sevdikleri icin. 11 - 11 
Sorumlu olduklarş icin, hep bas arşlş olmak istedigi icin. 3 - - 
Daha zeki olduklarş ve derslerine calşs tşklarş icin 3 - 2 
Onlarşn yetenekleri daha fazla oldugu icin 1 6 - 
Okulda hemen sonra go rduklerini tekrarladşklarş icin bas arşlş olurlar. 1 - - 
Daha yaratşcş, yerine go re davrandşklarşndan. 1 - - 
Aile ortamşnda huzurlu, mutlu ise, arkadas larşyla gecimli ise ve 
derslerine calşsşyorsa bas arşlş olur. 1 - - 

Dersi zamanşnda dinledigi, anne basşnşn ilgi ve destegi oldugu icin. - 3 - 
Bu bas arşya ulasma amacş oldugu icin. - 1 2 
C ok calşs tşklarş icin - - - 
Daha istekle yaptşklarş icin - - 8 
Zeka, akşl ve calşsmalarşnş birles tirdiklerinden dolayş. - - 2 

 

 ” Sence neden bazş cocuklar sşnşfta digerlerinden daha bas arşlşdşr?„ sorusuna tum 

SES“lerdeki o grencilerin en cok verdikleri cevap o grencinin cok calşsma ile bas arşlş olunacagş 

yo nundedir. Ayrşca, ” zeka veya calşsma olabilir, ama bence ondan o nemlisi yuksek moral ve 

gercek amacşn kavranabilmesi„gibi cevaplar da mevcuttur. Bilindigi gibi ” o grenme degiskeni„ 

olarak da adlandşrşlan degiskenler hemen tumuyle fizyolojik, psikolojik ve toplumsal durum ve 

kosullarla ilgilidirler. O grenme degiskenleri, o grencinin ” o grenme durumu„nu, dolayşsşyla da 

bas arş duzeyini olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedirler O grencilerin okuldaki bas arşsşnş 

etkileyen degiskenleri, okul dşsş ve okul ici fakto rler olmak uzere iki bas lşk altşnda incelemek de 

mumkundur. Okul dşsş fakto rler; o grencilerin televizyon seyretme alşskanlşklarş, evdeki 

bilgisayar kullanşmş, ailenin sosyo ekonomik durumu, temel demografik o zellikler, cocugun 

icinde yer aldşgş akran grubunun deger ve normlarş ve benzerleridir. Okul ici fakto rler arasşnda 

ise egitim programlarşnşn niteligi, okul yo neticilerinin ve egitim uzmanlarşnşn yeterlilikleri, sşnşf 
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duzeyi, dersin turu ve niteligi, egitim araclarşnşn niceligi-niteligi ve benzerleri yer almaktadşr. 

Bu fakto rler, bas arşyş etkileyen cok sayşda degiskeni icinde barşndşrşrlar (Akt.Gulec, Alkşs  

2003). Okuldaki herhangi bir o grenme faaliyetinin amaclandşgş s ekilde gercekles tirilerek 

sonuclandşrşlmasş ve dolayşsşyla da o grencilerin bas arşlş olmasş ancak etkili ve olumlu bir 

o grenme ortamlarşnşn olus turulmasşyla saglanabilir. Etkili ve olumlu bir o grenme ortamşnşn 

olus turulmasş bir cok o gretim unsurunun birlikte ele alşnmasş ve duzenlenmesiyle mumkundur. 

Bir o grenmenin istenilen s ekilde sonuclanmasş; cocugun veya o gretmenin merkezde olmasşna, 

cocugun zihinsel yapşsşna, sşnşf ortamşnşn fiziksel durumuna, zamanşn etkili kullanşmşna, sşnşf 

atmosferine, o gretmen tarafşndan kullanşlan yo ntem ve tekniklere, o grenme merkezlerinin 

olus turulmasşna, uygun degerlendirmeye vb. baglşdşr (Akyol, 2000). Egitim o gretim yapşlan 

ortamlarşn bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal davranşs larşnş etkiledigi bilinmektedir 

(Proctor ve ark. 2001:10). O grencilerin ilgi ve gereksinimlerine yo nelik okul dşsş etkinlikler 

saglşklş ve bas arşlş bireylerin yetis tirilmesine katkş saglayabilmektedir. 

 
Tablo 16- O grencilerin Okul Dösöndaki Mesguliyet Turleri 

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Muzik dinlemeyi  8 4 - 
Oyun oynayşp ders calşsmayş. 7 3 - 
Kitap okumayş  6 5 2 
Muzik ve resim yapmayş. 4 - 3 
Farklş etkinlikler ya da hobilerle mesgul olurum. 3 - - 
Bilgisayar ve tas  oynamayş seviyorum. 2 - 10 
Futbol oynamayş. 2 - - 
Oyun oynamayş, calşsmayş  1 - - 
Basketbol oynamayş seviyorum. 1 - 2 
Bisiklet surmeyi 1 - - 
Ders calşsmayş, televizyon seyretmeyi ve ailemle oturmayş. 1 - - 
Bir is le ilgilenmeyi, caba go stermeyi. 1 - - 
Okul dşsşnda en cok arkadas larşmla olmayş seviyorum. 1 - - 
Ilginc konularş aras tşrmayş,  1 - - 
Tarihi yerleri gezmeyi. 1 - - 
Ailemle bir araya gelmeyi seviyorum. 1 - - 
Kitap okumayş seviyorum. - - - 
Spor yapmayş. - 4 8 
Satranc oynamayş - 3 - 
Folklor oynamayş  - 2 1 
En cok top oynamayş ve dunya haritasşna bakmayş seviyorum. - 2 - 
Ders dşsşnda internete girmeyi ve futbol oynamayş seviyorum. - 1 - 
Okul dşsşnda sinemaya gitmeyi ve bilgisayar oynamayş seviyorum. - 1 - 
Anneme ev is lerinde yardşm etmek. - 1 - 
Yuzmeyi, sinemaya gitmeyi - - 10 
Keman ve piyano calmayş  - - 6 
TV izlemeyi, ko pegimle oynamayş.  - - 3 
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”Okul dşsşnda en cok neleri yapmayş seviyorsun?„ sorusuna o grencilerin verdikleri 

cevaplara go re tum SES“lerdeki o grencilerin cogunlugun muzik dinlemeyi, kitap okumayş, oyun 

oynamayş, resim yapmayş vb. tercih ettigi go rulmektedir. U st SES o grencilerinin verdikleri 

cevaplara bakşldşgşnda ” bilgisayar oynamayş, gitar calmayş, yuzmeyi, arkadas larşyla bulusup 

sinemaya gitmeyi, yemek yemege gitmeyi, keman ve piyano calmayş, ko pegimle oynamayş, 

bale yapmayş vb.„ s eklinde farklş cevaplarşn oldugu dikkati cekmektedir. U st SES“deki 

o grencilerin cogunlugu o zel okullarda oldugundan dolayş bu tur faaliyetlerin gerceklesmesinde 

etkili olmaktadşr.  

O grencilerin, okul ici ve dşsşnda yaptşklarş calşsmalara yo nelik o gretmenlerinden 

aldşklarş geri do nutler onlarşn derse ve okula kars ş olan tutumlarşnş etkileyebilmektedir. 

O grencilere  ” O gretmenin calşsmalarşna baktşgşnda onun tepkileri hakkşnda ne hissediyorsun? 

(Tepkisini nasşl go sterir. Kşzar mş, o ver mi, tesvik eder mi?)„sorusu yo neltilmis tir. Cevaplar 

sşklşk sşrasşna go re sşralanarak as agşdaki tablo olus turulmus tur. 

 

Tablo 17- O grencilerin O gretmenlerinin C alösmalarönö Degerlendirmelerine I liskin 
Tepkileri 

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Olumlu seyler hissediyorum. 11 4 14 
Ne diyecek diye endis eleniyorum. 6 3 4 
O gretmenim aferin der 5 7 12 
Biraz heyecanlanşyorum. 3 2 - 
Ben derslerimi duzgun yapşyorum, o gretmen kşzgşn tepki 
vermiyor. 

2 - - 

C alşsmalarşmşza baktşgşnda derslerini yapmayanlara kşzarak, 
yapanlara iyi tepki go steriyordur. 

2 - 3 

Hic bir s ey hissetmiyorum, begenirse seviniyorum. 1 - - 
O gretmen calşsmama baktşgşnda sert tepkiler veriyor. 1 - 6 
O gretmen calşsmalarşma baktşgş zaman bazen biraz sinirli ama 
cogu kez guler yuzludur. 

1 1 - 

Genellikle her o gretmende olan bir ifadesizlik go ruyorum. 1 - 1 
Guzel yaparsam mutlu oluyor. Ko tuyse bir daha anlatşyor. - 5 - 
Belli olmuyor. - 3 4 
Kararşna saygş duyuyorum. - 1 3 
Ek calşsmalara baktşgşnda bana guven duydugunu hissediyorum.  - - 1 

 
Tum SES“lerdeki o grencilerin, ” O gretmenin calşsmalarşna baktşgşnda onun tepkileri 

hakkşnda ne hissediyorsun? (Tepkisini nasşl go sterir. Kşzar mş, o ver mi, tesvik eder mi?)„ 

sorusuna verdikleri cevaplara go re genelde o grencilerin olumlu dus undukleri ortaya cşkmşs tşr. 

Ancak, bazş o grenciler, heyecanlandşklarşnş, korktuklarşnş da ifade etmis lerdir.  
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 O geretmenlerin, olumsuz o grenci davranşs larş kars şsşnda tepkilerini cok dikkatli bir 

s ekilde vermesi gerekmektedir. Istikrarlş, anlayşs lş ve sakin davranşlmasş olumlu sşnşf atmosferi 

ous turma acşsşndan oldukca o nemlidir. Bu baglamda o grencilere ”Bazş s eyleri o gretmenin 

istedigi gibi yapmazsan tepkisi ne olur?„ sorusu yo neltilmis tir. Cevaplar sşklşk durumuna go re 

sşralanarak tablolas tşrşlmşs tşr. 

 
Tablo 18- O grencilerin Olumsuz Davranöslaröna I liskin O gretmenlerinin Tepkilerini 

Algölama S ekli 
SES ( f )  

 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Biraz kşzar 8 16 20 
Bilmiyorum. 7 - - 
Biraz sinirlenir, biraz uzulur. 5 1 - 
Konusarak halleder. 4 - 1 
Bazş s eyleri o gretmenimin istedigi gibi yapmazsam anlayşs lş olur. 2 2 4 
Buyuk bir kşzgşnlşgş olmuyor, sadece uyarşr 5 5 7 
Begenmeyecegini dus unuyorum. 1 - - 
Guveninin sarsşldşgşnş ve bana is  vermeyecegini so yler  1 - - 
O gretmenimin bakşsş yetiyor. - 1 - 
O yle bir alternatifim yok.  - - 1 

 
”Bazş s eyleri o gretmenin istedigi gibi yapmazsan tepkisi ne olur?„ sorusunda tum 

SES“lerde o grenciler en yuksek frekansla ”  biraz kşzar„ cevabşnş vermis lerdir. Bunun yanş sşra 

” daha iyi yapmamşzş so yler, anlayşs lş davranşr, sadece uyarşr„ s eklinde daha olumlu cevaplar da 

bulunmaktadşr.  

Dersteki bireysel calşsma surelerinin artşrşlmasş ile gudulenmenin artacagş beklenir. 

Bireysel calşsmalarda bireysel ilgi ve gereksinimler o n plandadşr. As agşdaki tabloda 

o grencilerin sşnşfta bireysel calşsma suresi go rulmektedir.  

 
Tablo 19-O grencilerin Sönöfta Bireysel C alösma Suresi 

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Yarşm saatten az 2 5 5 
Bir saat 6 8 7 
Iki saat 6 3 10 
U c saat 4 2 5 
Do rt saat - 2 - 
Bes  saat   - - - 
Belli olmaz, etutler ve testler ne kadar surerse.  - - 3 

 

 Bu soruya alt SES o grencilerinin verdikleri cevaplarda 1 veya 2 saat, Orta SES“de 1 

saat ve ust SES o grencilerinin cevaplarşna bakşldşgşnda 2 saat zamanayşrdşklarş go rulmektedir. 

U st SES“deki okullarda bireysel calşsmalara fazla zaman ayrşlmasşnşn, bireysel farklşlşklarş 
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dikkate alma, saglşklş degerlendirme yapma amacş yo nelik oldugu dus unulebilir. Dean“in 

calşsmasşnda grup egiticileri olan o gretmenlerin, o grencileri arasşnda zamanşnş dengeli bir 

s ekilde paylas tşrabildigi saptanmşs tşr (Dean 2000:27).  

Sşnşf ortamşnda, o grencilerin derse kars ş dikkatlerini yogunlas tşramamalarşnşn nedenleri 

arasşnda gurultu bas ta gelmektedir. O grencilerin verdikleri cevaplar Tablo 20“deki gibi bes   

kategoriye  ayrşlabilir.  

 
Tablo 20- Sönöftaki Gurultu Durumu  

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
C ok az 2 - - 
Normal, orta duzeyde 12 2 19 
Biraz fazla 1 - 9 
C ok fazla  23 24 5 
O gretmenlerin otoriter olmasşna baglşdşr.  2 2 10 

  

Alt SES o grencilerinin ”Sşnşftaki gurultu durumu nasşl?„ sorusuna verdikleri cevaplara 

go re cogunlukla o grenciler sşnşflarşnşn gurultulu oldugunu vurgulamaktadşrlar. Orta SES 

o grencilerinin de cogunlugun sşnşfşn gurultulu oldugunu belirttigi go rulmektedir. U st SES 

o grencilerinin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda gurultu duzeyle ilgili o grencilerin 

cogunlugunun ” normal„ cevabşnş verdigi ancak o grencilerin o nemli bir kşsmşnşn da 

” o gretmenin otoritesine baglşdşr„ s eklinde cevap verdikleri dikkati cekmektedir. Bu sonuclar, 

Pollard ve Triggs (2000:181)“in aras tşrmasşnda da sşnşf ici gurultunun oldugu ve dikkatin 

dagşlmasşna yol actşgş sonucuyla o rtusmektedir.  

O grencilerin etkinlik yaparak kendilerini ifade edebildikleri dersleri daha cok sevmeleri, 

eglenmeleri durumu SES“e go re farklşlşklar go stermektedir. O grencilerin acşk uclu sorulara 

verdikleri cevaplar yine onlarşn kullandşklarş cumleler esas alşnarak sşklşk sşrasşna go re 

yukarşdan as agşya sşralanmşs tşr (Tablo 21). 
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Tablo 21- O grencilerin Sosyal Bilgiler Dersini Sevip Sevmeme Durumu 
SES ( f )  

 Cevaplar  Alt  Orta U st 
C ok seviyorum cunku cok bas arşlşyşm. 19 - - 
Seviyorum. , hem o gretici, hem eglendirici, hic canşmşz sşkşlmşyor. 13 24 28 
Sevmiyorum, cunku dinlerken sşkşlşyorum. 3 3 - 
Bazen seviyorum, bazen ise nefret ediyorum. 1 - - 
Sosyal Bilgiler dersinde cografyayş sevmiyorum. Ama tarihi cok 
seviyorum. Tarih konularş beni o derse cekiyor. Bu sşnavlarşma yansşyor.  

1 - - 

Anlamadşgşm konular olunca sevmiyorum. 1 - 1 
Tarihi sevmem. 1 - 2 
Biraz. Ezberlemek sşkşcş geliyor. 1 1 9 
Ilgi cekici olanlarş seviyorum. - 1 1 
Sevmiyorum. O zellikle de tarih bo lumunu  - - 5 
Tarihi seviyorum. Insanşn ne yaptşgş, neden o yle yaptşgş ilgimi ceker. 
Cografya sşkşcş tarih “te hepsi birbiriyle baglantşlş (neden-sonuc) ama 
cografya ezber. 

- - 1 

 

Alt SES o grencilerin ” Sosyal Bilgiler Dersini seviyor musun, Nicin? Sevmiyor musun, 

Nicin?„ sorusuna verdikleri cevaplara go re genelde o grencilerin Sosyal Bilgiler dersi “ni sevdigi 

go rulmektedir: 19 o grenci ” cok seviyorum cunku cok bas arşlşyşm„, 13 o grenci ” seviyorum„ 

s eklinde cevap vermis tir. Orta SES o grencilerin verdikleri cevaplara go re cogunlugun dersi cok 

sevdigi go rulmektedir. U st SES o grencilerin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda o grencilerin 

Sosyal Bilgiler dersini sevdikleri go rulmektedir. Ancak bazş o grencilerin Sosyal Bilgiler dersini 

ezber ders olarak go rdugu ve bu yuzden sşkşldşklarş yo nundeki cevaplar da mevcuttur. Ilkokul 

cagşndaki cocuklarşn en o nemli ihtiyaclarşndan biri ” bas arşlş olmak„tşr. Bu nedenle o grencileri 

harekete gecirmek icin onlarşn bas arşlş olmalarşnş saglamak gerekmektedir. Bu amacla her 

o grenciye kendi gelis im duzeyine go re bas arşlş olma fşrsatş verilmelidir (O ztas  2001:43). Bunun 

sonucunda o grencilerin, bas arşlş olduklarşnda dersle ilgili olumsuz yargşlarş da buyuk o lcude 

azalacaktşr. 

O grencilerin en cok sevdikleri derslerle ilgili tablolar incelendiginde U st SES“deki 

okullarda o grencilerin en cok hos landşklarş ve yararlandşklarşnş dus undukleri derslerin bas şnda 

matematik dersinin geldigi go rulur. Kşz ve erkek o grenciler birbirlerine yakşn sayşlarda benzer 

cevabş vermis lerdir. Orta SES“deki okullarda do rduncu ve altşncş sşnşfa devam eden kşz ve 

erkek o grencilerin cogunlugu en cok Sosyal Bilgiler dersini sevdiklerini belirtmis lerdir. Bes inci 

sşnşflarda en cok sevilen dersin matematik oldugu ortaya cşkmşs tşr. Sosyal Bilgiler ikinci 

derecede yer almaktadşr. Yedinci sşnşf o grencilerinin en cok Turkce dersinden hos landşklarş 

go rulur. Sosyal Bilgiler dersi do rduncu sşraya dusmektedir. Alt SES“deki okullarda bes inci 

sşnşflarda Sosyal Bilgiler ve Turkce“nin en cok hos lanşlan dersler oldugu ortaya cşkmaktadşr. 
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Ingiltere“de yurutulen bir proje calşsmasşna go re (Broath Puth ve Pollard, 1996) 

cocuklar genellikle kolay bulduklarş ve bas arşlş olduklarş dersleri sevmektedirler. Daha sonra 

ilgili olma ve eglence gelmektedir. C alşsmayş sevmek icin cok az egitsel nedenler belirtmis tir 

(Akt.Dean 2000). Sosyal Bilgiler dersini veren o gretmenler, o grenci, o grenci aileleri, okul ve 

cevresiyle uyumlu ve isbirligi yapan yaratşcş, o z degerlendirme yapan, yenilikci, iyi iletis im 

kuran, sabşrlş, duzenli, anlayşs lş, adil, eglendirici, olgun, yuksek beklentilere sahip bireyler 

olduklarş taktirde etkili vatandas  yetis tirmede bas arşlş olabileceklerdir (Tanrşo gen 2005:20). 

O zyşlmaz“şn (2004) da belirttigi gibi o gretmen, demokratik katşlşma uygun, seviyeli ve 

tartşsmalş bir ortam olus turarak, o grencilerde bilgi ve becerilere kars ş ilgi ve istek uyandşran, 

onlara bilgiye ulasma yollarşnş go steren ve edindikleri bilgileri nasşl kullanacaklarşnş o greten 

insanlar olmakla birlikte uygarlşk ve kulturun korunup gelis tirilmesinde ve yeni nesillere 

aktarşlmasşnda, inanc ve deger yargşlarşnşn kuvvetlendirilmesinde sorumlulugu en fazla tas şyan 

kis iliklerdir (O zyşlmaz 2004: 7). 

O grencilerin derse ilgileri ces itli nedenlerle artmaktadşr. Bunlarşn bas lşcalarş sunlardşr: 

”Bas arşlş olmak„ ve ” anlamak„, ” calşsmalarş sevme„ 

 
Tablo 22-O grencilerin Sosyal Bilgiler Dersi ndeki C alösmalara I lgilerini 

Yogunlastörma Nedenleri  
SES ( f )  

 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Daha bas arşlş olmak icin.  14 12 16 
C unku verilen calşsmalarş seviyorum.      9 12 18 
C unku derslerle cok ilgiliyimdir.  1 - 5 
C alşs tşgşm icin. 1 - - 
Yogunlas tşramşyorum, sşkşlşyorum. 1 1 7 
Yapmak ve bas armak zorundayşm 1 - 9 
C ok uygun bir ortama sahip olsam da her s eye kolay kolay yogunlas amam. - 1 - 
C unku dikkatimi tamamen konuya verdigimde ezberden kurtuluyorum - - 9 
C unku anlamadşgşm zaman canşm sşkşlşyor, calşsmak istemiyorum.  - - 6 
C unku iyi not almak icin  1 - 5 
C unku guzel bir calşsma ortaya cşkşyor bir sure sonra. - - 5 

 
Tum SES o grencilerinin ” C alşsmaya ilgimi yogunlas tşrabiliyorum.C unku‘ .„ 

sorusundaki cevaplarşnşn genelde ” daha bas arşlş olmak icin, calşs tşgşm icin derslere cok 

ilgiliyimdir, verilen calşsmalarş seviyorum„ s eklinde oldugu go rulmektedir. Ayrşca, U st SES 

o grencilerin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda o grencilerin ” yapmak ve bas armak zorundayşm„, 

” cunku dikkatimi tamemen konuya verdigimde ezberden kurtuluyorum„ s eklindeki acşklamalarş 

da dikkati cekmektedir. 
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- SES“e Go re Sosyal Bilgiler Dersinde O gretmenleri Tarafşndan Go zlenen O grencilerle Ilgili 

Bulgular 

 

O grenci tutum-davranşs  ve egitim ’ o gretim yeterliligine iliskin o gretmen go rus  go zlem 

Anketina iliskin SES“lere go re ayrş ayrş degerlendirilen veriler s o yledir: O gretmenleri 

tarafşndan go zlemlenmis  olan o grencilerin SES“e go re genelde go sterdikleri davranşs lar ile ilgili 

testin sonuclarşna go re alt, orta ve ust ses o grencileri arasşnda anlamlş bir farklşlşk olup 

olmadşgşnş saptamak amacşyla tek degiskenli varyans analizi kullanşlmşs tşr. Test maddeleri 

benzerliklerine go re bes  maddede kategorize edilmis tir 

 

Tablo 23-O gretmenleri Taraföndan Gozlemlenmis Olan O grencilerin SES–e Gore ANOVA 
Sonuclarö 

Kareler 
toplamö 

Serbeslik 
derecesi 

Ortalama F Anlamlölök 
duzeyi 

C alöskan  Gruplar arasş 15,574 2 7,787 7,357 ,001 
 olma Gruplar ici 105,844 100 1,058   
  Toplam 121,417 102    
Karsölök  Gruplar arasş 5,042 2 2,521 3,143 ,047 
 vermeme Gruplar ici 80,220 100 ,802   
  Toplam 85,262 102    
Dusunceli  Gruplar arasş ,827 2 ,414 ,395 ,674 
 olma Gruplar ici 104,610 100 1,046   
  Toplam 105,437 102    
Sosyal olma Gruplar arasş 13,521 2 6,760 9,634 ,000 
  Gruplar ici 70,169 100 ,702   
  Toplam 83,689 102    
Yetenekli  Gruplar arasş 9,775 2 4,887 6,987 ,001 
 olma Gruplar ici 69,953 100 ,700   

Toplam 79,728 102    
 

Tablodan da go ruldugu gibi genel olarak dus unceli olma ile ilgili maddeler dşsşnda 

diger o zellikler arasşnda 0.05 duzeyinde farklşlşk oldugu go rulmus tur. Buna go re, ” C alğs kan 

olma, kars ğlğk vermeme, sosyal olma, yetenekli olma„ maddelerinde anlamlş farklşlşk ortaya 

cşkmşs tşr. Farklşlşgşn kaynaklarş incelendiginde calğs kan olma durumu, alt ve orta SES arasşnda 

farklşlşk go sterirken ust SES“in digerleri  arasşnda farklşlşk go stermemektedir. Kars ğlğk vermeme 

durumu genelde SES“e go re farklşlşk go stermesine ragmen alt ve ust SES“in digerleri arasşnda 

farklşlşk go rulmemektedir. Sosyal olma ve yetenekli olma durumu alt SES“in digerleri arasşnda 

farklşlşk go stermektedir. Orta  ve ust SES arasşnda o zellikler acşsşndan farklşlşgşn olmadşgş 

saptanmşs tşr. Alt SES okul o gretmenleri, calşskan olma o zelligi bas ta olmak uzere ces itli 

davranşs larş kazandşrma ya yo nelik etkinliklere agşrlşk vermeleri gerekmektedir. 
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O zguveninin kazanmşs  ve sosyal olan o grencilerin alt SES“de olmasş ailelerin ve okul 

ortamşnşn baskşcş olmasşndan kaynaklanabilir. C agdas  insan modelinin en o nemli go stergeleri 

arasşnda o zguven yeralmaktadşr. Kendine guven, ic o zguven“i ” kendini sevme, kendine acşk 

hedefler koyma, pozitif dus unme„ s eklinde o zetleyen Lindenfield ” dogdugumuzda kim 

oldugumuzun o nemi yoktur, o nemli olan nasşl bir insan olmaya yo nlendirildigimizdir„ 

go rus undedir. Linderfield, dşs -o zguven“i ise kendini iyi ifade edebilme, kendini ortaya 

koyabilme, duygularşnş kontrol edebilme s eklinde o zetlemektedir (Lindenfield 1997:10-13). An, 

o zguvenin kis lerin kendilerine yo nelik iyi duygular gelis tirmesi oldugunu, cocuklarşn sevgi 

go rmeleri, fikirlerine deger verilmesi, oldugu gibi kabul edilmelerinin o zguvenlerini 

gelis tirdigini belirtmektedir (http:egitis im.inonu.edu.tr, 2005). O gretmenler, cogunlukla 

go zledikleri o grencilerin yetenekli oldugunu dus unmektedirler. Iyi dinleyici olmak verilen 

mesajlarş dogru algşlama anlamşna gelir. Iletis imde bu o zelligi tas şmanşn o nemi buyuktur.  

O gretmenlerin go zlemledigi o grencilerin en o nemli bireysel farklşlşklarşna yo nelik 

Tablo 24“de cevap verme sşklşgşna go re sşralanmşs tşr. 

 
Tablo 24- O gretmenlerin Gozlemledigi O grencilerin En O nemli Bireysel Farklölöklarö 

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Sessiz, icine kapanşk 9 2 1 
Hem durgun, hem de tuttugunu koparan biri olmasş 5 - - 
Sakin, hşrslş 3 - 3 
Aras tşrmacş bir kis ilik 3 4 - 
Degis ime acşk olmasş 2  - 
C alşskan, gayretli 2 2 - 
Yardşmsever 2 - 3 
Hşrslş ve atşlgan 2 2 5 
Sorumluluk duygusu gelismis  2 - - 
Kibar, nazik, calşskan, guzel konus abilen - 4 - 
Aras tşrşcş, derse cok ilgili, duzenli, bas arşlş - 3 - 
Bas arşlş, zeki, calşskan - 5 3 
Sosyal - - 8 
Biraz bencil - - 4 
C ok kuralcşdşr. - - 3 
Hareketli bir o grencidir. - - 4 
Sevecen - - 6 
Kşskanc - - 3 
C ok sakin, uysal, duygusal, hassas, ice do nuk - - 3 
Her s eyin zamanşnş iyi ayarlayabiliyor, akşllş, olgun, mantşklş, sosyal, 
agşrbas lş 

- - 3 

C ok duygusal, hassas, sevecen, yardşmsever, sosyal, sporda bas arşlş.  - - 3 
C ok olgun - - 2 
Sakin, sabşrlş, yapşcş, yaratşcş, kurallara uyan ve bas arşlş  - - 1 
Kendine cok guvenir, rahat ve sevimlidir. - - 1 
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Alt SES“deki okullardaki o gretmenlerinin go zlemledigi o grencilerin en o nemli bireysel 

farklşlşklarş arasşnda; sessiz, icine kapanşk, hem durgun, hem de tuttugunu koparan biri olmasş, 

aras tşrmacş bir kis ilik oldugu, sakin, hşrslş olmasş go rulmektedir. Orta SES“deki okullarda 

o gretmenlerin go zlemledigi o grencilerin en o nemli bireysel farklşlşklarşna bakşldşgşnda 

aras tşrşcş, derse cok ilgili, duzenli, bas arşlş; kibar, nazik, calşskan, guzel konus abilenlerin 

cogunlukta oldugu go rulmektedir. U st SES“deki okullardaki o gretmenlerin go zlemledigi 

o grencilerin en o nemli bireysel farklşlşklarşna bakşldşgşnda sosyal ve hşrslş olanlarşn cogunlukta 

oldugu go rulmektedir. Bunun yanş sşra akşllş, sevecen, yardşmsever, kşskanc, zeki o grencilerin 

de mevcut oldugu go rulmektedir. O grencilerin etkiles im icinde bulunduklarş cevreler 

birbirinden farklşdşr. Genetik yapşlarşnşn da farklş olmasş bireysel farklşlşklarşn dogmasşna yol 

acmaktadşr. O grenciler cogu kez aynş zamanda bilis sel, duyus sal, psiko-motor vb. gibi farklş 

alanlarda gelismektedirler. Her cocuk birbirinden farklşdşr. Aynş yas taki cocuklarşn; yetenekleri, 

gelisme hşzlarş, ilgi ihtiyaclarş birbirinden buyuk farklar go sterir. Egitim ve o gretim bireyler 

arasşndaki bu farklarş ortadan kaldşrmaya ve hepsini birbirine benzetmeye ugras acak yerde her 

birine kendi ihtiyaclarşna, o zelliklerine uygun gelisme ve yetisme olanaklarş saglamalşdşr. 

Beech (1985) ilkokul o grencilerinin %40“nşn konusmadan cok anlamaya calşs tşklarş ve onlarşn 

duyduklarş yada okuduklarşnş beyinlerine aktarabildigini belirtmektedir. Bir o gretmen olarak, 

bireysel o grenme s ekillerini, cocuklarşn calşsma bicimlerini ve bunlarşn uygulamalarşnş 

tartşsmak faydalş olmaktadşr (Akt.Dean 2000:27). Butun bunlara ek olarak o grencilerin 

bulunduklarş sosyal ortamdaki  arkadas lşk iliskileri  onlarşn bas arşsş uzerinde etkilidir. Bundan 

o turu o grencinin sşnşf icindeki durumunun bilinmesi gereklidir. 

 
Tablo 25- O gretmenlerin Gozlemledigi O grencilerin Sosyal Ortam ve Arkadaslök I liskileri 

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Sşnşfta sevilen biri 7 - - 
Herkesle iyi iliskiler kurabilen, sosyal yo nu gelismis  9 7 19 
C ekingen oldugundan arkadas larşndan etkilenir, onlarşn istedigini yapar 4 - 2 
Belli kis i ve gruplarla iyi gecinir 7 2 11 
Iyi olduklarş ve ko tu olduklarş vardşr. Arkadas larş tavşrlarşndan anlarlar 2 - - 
Oyun sşrasşnda arkadas larşyla uyumsuzdur 2 - 5 
Arkadas lşklarş cok iyidir, yardşmsever - 12 - 
Cana yakşn ve fedakardşr. - 4 5 
Arkadas  edinmede zorluklar yas şyor, sosyal degil - 2 - 
Uyumlu, sevilen, adil ve saygşlş - 2 - 
C ok s ikayet eden bir o grenci - 1 - 
Arkadas  sayşsş az - - - 
Lider, herkesi emri altşna almaya calşsşr - - 3 
Iyi arkadas lşklar kurar ancak bazen tutarsşz davranşs larda bulunur. - - 1 
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Alt SES“deki okullarda go rev yapan o gretmenlerin go zlemledigi o grencilerin sosyal 

ortam ve arkadas lşk iliskilerine bakşldşgşnda o grencilerin cogunlukla sşnşfta sevilen biri, 

girisken, arkadas larşyla birlikte ders calşsmayş seven, herkesle iyi iliskiler kurabilen, sosyal 

yo nu gelismis  o grenciler olduklarş go zlenmektedir. Bunun yanş sşra cekingen oldugundan 

arkadas larşndan etkilenen ve onlarşn istedigi gibi davranan; belli kis i ve gruplarla iyi gecinen 

o grenciler de mevcuttur. Orta SES“deki okullardaki o gretmenlerin go zledikleri o grencilerin 

sosyal ortam ve arkadas lşk iliskilerinin genelde iyi oldugu go rulmektedir. O grencilerin 

arkadas larş ile cok uyumlu olduklarş, kolay iletis im kurabildikleri; arkadas lşklarşnşn cok iyi, 

yardşmsever, cana yakşn ve fedakar olduklarş belirtilmektedir. Az da olsa arkadas  edinmede 

zorluklar yas ayan, sosyal olmayan o grenciler mevcuttur. U st SES“deki okullardaki 

o gretmenlerin go zlemledigi o grencilerin sosyal ortam ve arkadas lşklarşyla ilgili yanştlarşna 

bakşldşgşnda o grencilerin cogunlukla herkesle iyi iliskiler kurabilen, sosyal yo nu gelismis , belli 

kis i ve gruplarla iyi gecinen bireyler olduklarş go rulmektedir.  

Sşnşf icinde sosyal ortamda, mevcut o grenciler arasşnda ve o grencilerle yetiskinler 

arasşnda pek cok ve ces itli sosyal etkiles imlerden so zedilir. C ocuklar bunlara vakit ayşrmakta, 

ces itli davranşs  bicimleri go stermektedirler. O rnegin vucut dili duygusal enerji yuklemektedir. 

Bu yuzden cagdas  bilgilerin edinimi ve kazanşmşnda sşnşf ici sosyal ortamşnş da duzenlemek 

gerekmektedir. Bu as amada o gretmenin de is levi vardşr. Sşnşf ici sosyal ortamş o grenmeyi nasşl 

etkiledigi ve bu bilginin sşnşf ici planlamayş ve yo netmeyi nasşl etkili kşlabilecegi o nceden 

bilinmelidir (Proctor ve ark.2001:26). 

 

3.1.2.SES–e gore Ailelerin Durumu 

 

Birinci alt problemde ailelerle ilgili bulgular olus turulurken, Ek 7 ” O grenci Ailelerine 

Yo nelik O lcme Aracş„ ve Ek 8 ” O grenci Aileleri Ro portaj Sorularş Anketi„nde yer alan hem 

kapalş hem de acşk uclu ces itli sorular degerlendirilmis tir. O grenci Ailelerine Yo nelik testin 

sonuclarş uzerine alt, orta ve ust SES aileleri arasşnda anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek 

degiskenli varyans analizi kullanşlarak toplam puan esas alşnmşs tşr. 

 

Tablo 26-O grenci aileleri ile ilgili testin ANOVA Sonuclarö 
Kareler toplamş Serbeslik 

derecesi 
Ortalama F Anlamlşlşk 

duzeyi 
Gruplar arasş 7130,213 2 3565,106 48,002 ,000 
Gruplar ici 11808,898 159 74,270   
Toplam 18939,111 161    
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Tablodan da go ruldugu gibi ailelerin SES“e go re anlamlş farklşlşgşn oldugu saptanmşs tşr. 

Ancak farklşlşgşn kaynagşnş belirlemek amacşyla soru bazşnda kars şlas tşrmalar yapşlmşs tşr. 

O grenci Ailelerine Yo nelik testin sonuclarş uzerine alt, orta ve ust SES aileleri arasşnda 

anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek degiskenli varyans analizi kullanşlarak her bir test 

maddesi icin incelenmis tir. Toplam 42 maddeden olus an testin 34 maddesinde 0.05 duzeyinde 

farklşlşk oldugu, diger 9 tanesinde olmadşgş go rulmus tur.  Buna go re genel olarak Genel olarak 

”Aile uyeleri yemeg i birlikte yer, Annenin o g renim duzeyi?, Babanğn o g renim duzeyi?, Eve 

gunluk gazete alğnğr, Anne kitap okur, Baba kitap okur, Ailenin aylğk gelir toplam duzeyi nedir?, 

Ailenin aylğk eg itim harcamalarğnğn miktarğ (rakamla yazğnğz), Evde bilgisayar var mğ?, Evde 

internet bag lantğsğ var, O g renci o devlerini yaparken internetten yararlanğyor, Anne-baba bas ka 

sosyal aktivitelere zaman ayğrabiliyor , O g renci sosyal aktivitelere katğlğyor, Evde kararlar 

verilirken cocug a soruluyor, C ocuk karar verirken ailesi o zgur bğrakğyor, Aile, okuldaki 

cocuklarğ icin o dev yapma, oyun,spor ve bas ka etkinlikler icin haftalğk bir zaman planlamasğ 

yapğp bunu uyguluyor, Bireyleri calğsan ailelerde evde cocuklarla ilgilenenler kimlerdir?, 

C ocuklarğyla gun icinde onlarğn okul ici ve okul dğs ğ etkinlikleriyle ilgili iletis im kuruyor mu?, 

Bilgi kazanğmğnda dayak olayğna inanğlğyor , C ocuklarğ mantğksal ya da nedensel ilis kiler 

tas ğyan konusmalar yapğlğyor, Iyi yetis kin yetis tirebilmek icin sğkğ kurallarla cocuklarğ 

buyutulmelidir, C ocuklar anne-babalarğnğ herkesten ustun go rmelidir. , Ana-babaya sadakat 

her s eyden o nce gelir, C ok kğzdğg ğm zaman dayak atabilirim, C ocug uma kğzdğg ğm zaman ko tu 

so zler so ylerim, O devlerimi yaparken cocug uma yardğm ederim, Gazete, kag ğt, plastik, cam, pil 

gibi maddeleri farklğ co p kutularğna atarğz, Araba kullanğyorsam gereksiz yere kornaya 

basmam, O g rencinin kardes i/kardes leri var mğ(kac kardes )?, C ocug umz dershane /etud/ kurs 

gibi ek eg itim go ruyor, C ocug umun okuldaki eg itimi sğrasğnda yeterince bilgi aldğg ğnğ 

dus unuyorum, C ocug uma verilen o devin miktarğ ve nitelig i sorun yaratğyor, C ocug umun 

kendine ait bir calğsma odasğ varÇmaddelerinde anlamlş bir farklşlşk bulunmus tur. 

Farklşlşklarşn kaynaklarş incelendiginde ”Bireyleri calğsan ailelerde evde cocuklarla 

ilgilenenler kimlerdir?, C ocuklar anne-babalarğnğ herkesten ustun go rmelidir, O devlerimi 

yaparken cocug uma yardğm ederim, C ocug uma verilen o devin miktarğ ve nitelig i sorun 

yaratğyor„maddelerinde orta SES“in digerleriyle farklşlas tşgş go rulmektedir. Farklşlşklarşn 

kaynaklarşna go re ”Babanğn o g renim duzeyi, Eve gunluk gazete alğnğyor, Evde bilgisayar var 

Ö maddeleri tum SES“ler arasşnda anlamlş farklşlşk go rulmus tur.  

Alt SESÜin dig erleri ve ust  SESÜin dig erleri  arasşnda farklşlasmalarşn” 1-Aile uyeleri 

yemeg i birlikte yiyor, Annenin o g renim duzeyi?, Anne kitap okuyor, Baba kitap okuyor, Ailenin 

aylğk gelir toplam duzeyi nedir?, Evde internet bag lantğsğ var, O g renci o devlerini yaparken 
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internetten yararlanğyor, Anne-baba bas ka sosyal aktivitelere zaman ayğrabiliyor, O g renci 

sosyal aktivitelere katğlğyor, Evde kararlar verilirken cocug a soruluyor,C ocuk karar verirken 

ailesi o zgur bğrakğyor, Aile okuldaki cocuklarğ icin o dev yapma,oyun,spor ve bas ka etkinlikler 

icin haftalğk bir zaman planlamasğ yapğp bunu uyguluyor, C ocuklarğyla gun icinde onlarğn okul 

ici ve okul dğs ğ etkinlikleriyle ilgili iletis im kuruyor, Bilgi kazanğmğnda dayak olayğna inanğlğyor, 

C ocuklarğ mantğksal ya da nedensel iliskiler tas ğyan konusmalar yapğyor, Iyi yetiskin 

yetis tirebilmek icin sğkğ kurallarla cocuklarğ buyutulmeli, Ana-babaya sadakat her s eyden o nce 

gelir, C ok kğzdğg ğm zaman dayak atabiliri C ocug uma kğzdğg ğm zaman ko tu so zler so ylerim, 

Gazete, kag ğt, plastik, cam, pil gibi maddeleri farklğ co p kutularğna atarğz, C ocug unuz dershane 

/etud/ kurs gibi ek eg itim go ruyor, C ocug unuzun okuldaki eg itimi sğrasğnda yeterince bilgi 

aldğg ğnğzğ dus unuyorum,C ocug umun kendine ait bir calğsma odasğ varÇmaddelerinde 

go rulmektedir. 

Son zamanlarda yapşlan aras tşrmalar, ana-babanşn cocuk yetis tirmesinin kulturler 

arasşnda farklş gelis imsel sonuclar uzerinde oldukca etkili oldugunu go sterilmektedir 

(Kagştcşbas ş 1998:59). Kis ilik o zelliklerinin bas arş ve bas arşsşzlşkla ilgisi aras tşrşlşrken ilk akla 

gelen bu niteliklerin olusup bicimlenmesinde anne-babanşn ne o lcude rolu oldugudur (Kasatura 

2004:6). Otoriter disiplin turunde bas arşlş olan o grencilerin oranş %40 iken demokratik s eklinde 

%47 olmaktadşr (Dean, 2000). 

Ailenin go revi butun kurallarş o gretmektir. Bu baglamda gerektiginde cocugun 

davranşs larşnş sşnşrlandşrmaktadşr. Anne-baba rehberligi cocugu yo nlendirmek, o zguvenini 

arttşrmak, uyumunu saglamak yo nunde olmalşdşr (Elmacşoglu 2000:75-77). Sosyo ekonomik 

statulerine go re ailelerin tipleri de farklşlşk go stermektedir. Alt SES genis  aile, ortak bir atadan 

gelen ve birkac nesli bir arada barşndşran bircok ailenin meydana getirdigi aile tipidir. Genis  

aile, ortak bir atadan gelen ve birkac nesli bir arada barşndşran bircok ailenin meydana getirdigi 

aile tipidir. Bu aile tipinde hiyerars ik bir duzen hakimdir. Yas lşlarşn gencler, erkeklerin kadşnlar, 

buyuk kardes lerin kucuk kardes ler uzerinde otoritesi so z konusudur (Elmacşoglu 2000:34-37).  

Warnock raporunda o grenci aileleriyle ortaklşk kurma uzerinde durulmus tur. Ancak 

aileler, ailelerin ces itleri, cocuklarşna kars ş duygusal yaklas şmlarş ile uzmanlar arasşnda bazen 

catşsmalar yas anmaktadşr (Lloyd 2002:111). ”Ailedeki kararlara, aile bireylerinin katşlmalarş, 

ailenin go rev ve amaclarşnşn gercekles tirilmesinde fonksiyonel is  birligini saglamaktadşr. Aile 

bireylerinin kararlara katşlmasş, aile yas antşsşnşn aksayan yo nlerinin duzeltilmesinde, aile 

bireyleri arasşnda olumlu iliskilerin kurulmasş, grup dayanşsmasş ve butunlugunun 

saglanmasşnda, yas am ile ilgili tecrubelerin aktarşlmasşnda o nemli rol oynamaktadşr. Ailede 

kararlar cogunlukla anne-babalar tarafşndan verilmektedir. Karar vermede anne-baba ile 
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cocuklar arasşnda en cok ” cocugun fikirlerinin sorulmamasş„ durumunda sorun yas anmaktadşr. 

C ocuklarşn tepkileri ” kşzmak„, ” aglamak„, ” odasşna kapanmak„ s eklinde ortaya cşkmaktadşr. 

C ocuklarşn aile kararlarşna o zellikle kendileri ile ilgili kararlara katşlşmlarş saglanmalşdşr 

(Yalcşnkaya, Sanlş 2003). C ocuklarşn yapmak istediklerine iliskin onlara secme hakkş verilmesi 

kendilerini tanşmalarşna yardşmcş olmaktadşr. Bo ylece onlar toplumsal iliskilerinde kendilerini 

ifade becerisi kazanacaklar. 

Ailelerin bilgisayar ve internet ortamşna ulasmaya yo nelik imkanlara sahip olma 

olmama durumuna Scott ve O“Sullivan“şn (2000) aras tşrmasşnda o grencilerin %25“i interneti 

her gun kullandşgşnş ifade etmis tir. Daha cok sayşda o grenci (1/9, %38“den fazla) interneti 

yalnşzca haftada bir kez kullandşgşnş belirtmis tir. Kullanşm sşklşgşna bakşlmaksşzşn o grencilerin 

157“si (%50“den fazla) genelde interneti yarşm saat ile bir saat arasşnda kullandşklarşnş 

belirtmeleri aras tşrmayş destekler niteliktedir. 

  O grenci ailelerinin cocuklarşnşn okul hayatş ve o devleriyle ilgili iletis im zamanş, 

beklentiler ve cocugun tutumu bir arada ele alşnabilir. 

 
Tablo 27- O grenci Ailelerinin  C ocuklarönön Okul Hayatö ve O devleriyle I lgili I letisim 

Zamanö  
OKULLAR 

Alt SES  Orta SES  U st SES  
 
 

f % f % f % 
Okuldan eve gelince 22 31,1 6 19,3 31 51,7 
Yemekten o nce 5 7 3 9,7 5 8,3 
Yemek sşrasşnda 3 4,2 0 0 1 1,7 
Yemekten sonra 41 57,7 22 71 23 38,3 

 

Alt ve orta SES“deki okullarşn o grenci ailelerinin cogunlugu yemekten sonra iletis im 

kurduklarşnş, ust SES“deki ailelerin cogunlugu (%51,7) okuldan eve gelince iletis im 

kurduklarşnş belirtmektedir. SES acşsşndan dus uk ailelerin cocuklarşn okul egitimiyle 

ilgilenmediklerini ortaya koymus tur (O zmen ve Kolay 2004:1305). Belirli fakir, kşrsal ya da 

s ehrin icindeki nufusta calşs an o gretmenler, velileri tarafşndan sosyal ve duygusal yo nden 

yoksun bşrakşlmşs  cocuklarla kars ş kars şyadşr. Bu tur veliler cocuklarşna faydalş olmayan 

alşskanlşklarş o gretip baskşcş davranşs  yo netimi kullanarak cocuklarşn ihtiyaclarşnş go z ardş 

edebilmektedir. Bu ortamlarda calşs an o gretmenler sşnşflarşndaki cocuklar arasşnda ki sosyal ve 

duygusal ihtiyaclarş kars şlamak zorundadşr (Voogd 1998:145). 
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Tablo 28- O grenci Ailelerinin C ocuklaröna Okulla I lgili Ayördöklarö Zaman  
OKULLAR 

Alt SES  Orta SES  U st SES  
 
 

f % f % f % 
Hic zaman ayşrmam 1 1,4 - - - - 
15 dk- yarşm saat 25 35,2 7 22,6 17 28,3 
Bir saat 22 31 4 12,9 16 26,7 
Bir saatten fazla 23 32,4 20 64,5 27 45 

 

Alt SES“deki okullarda ailelerin %35,2“sinin 15 dakika ’ yarşm saat zaman ayşrdşklarş, 

orta ve ust SES“deki ailelerin %64,5“e bir saatten fazla zaman ayşrdşklarş go rulmektedir. 

C ocuklarşna onlarşn okul hayatşyla ilgili olarak zaman ayşranlarla ayşrmayanlar arasşnda 

okullara go re anlamlş fark bulunmamşs tşr. Kutuphanesi olan o grenci aileleriyle olmayan o grenci 

aileleri arasşnda okullara go re anlamlş fark cşkmşs tşr. 

Aile uyeleriyle olan iliskileri cocugun diger bireylere, nesnelere ve tum yas ama olan 

tutumlarşnşn temelini olus turmaktadşr (Guven 1999:68). Dornbuch ve ark. (1987) yaptşklarş 

calşsmada anne-babalar ile cocuklarşnşn iliskileri anne-baba ve cocuklar arasşndaki so zel 

iletis im ve niteligi, olumlu duygusal iliski, ailenin beklentileri, ailenin cocuklarşyla ilgili 

inanclarş, kontrol anlayşs larşnş dikkate alşnarak incelenmis , degiskenler saptanmşs tşr. Ailelerde 

veli olan kis inin cinsiyeti, yas lş etnik grubu, egitim duzeyi de o nemli oldugu sonucuna 

varşlmşs tşr. 

Ailede ic ve dşs  iliskiler normal ve uyumlu ise cocuk icin mukemmel bir egitim 

ortamşdşr. Bazş aileler, egiticilik fonksiyonunu ic ve dşs  sebeplere baglş olarak, yeterince yerine 

getirememektedir. Ic sebeplerden en o nemlileri aile ici uyumsuzluk ve iletis im eksikligi 

olmaktadşr (Elmacşoglu 2000:24). ”Gunumuz Turkiye“si hşzlş bir sosyal degis im sureci 

icindedir. Geleneksel deger ve yargşlarşn, bu hşzlş ekonomik, teknolojik ve demografik degis im 

surecinden etkilenmemesi dus unulemez. Degis imler aile yapşsş, cinsiyet rolleri, evlilik iliskileri 

ve cocuk yetis tirmede go rulmektedir. Kentlesme, sanayilesme, batşya acşlma ve bunlarş 

destekleyen devlet politikalarş hşzlş nufus artşsşnşn da etkisiyle geleneksel topluluklardan egitim, 

meslek, yas am tarzş ve degerleri acşsşndan o nemli farklşlşklar go steren buyuk kent 

topluluklarşnşn olusmasşna yol acmşs tşr„ (Ataca, Sunar 1996:135). 

Ailelerin cocuklarşyla okulla ilgili konularda iletis im kurmalarşnda okulun ailelere 

verdigi geri do nutler de buyuk o nem tas şmşs  olabilir. Bu baglamda Macbeth (1989:34-35) yazşlş 

okul raporlarşnşn amaclarşnş s o yledir: O gretmenlere yaptşklarş calşsmalarla ilgili velilere bilgi 

vermelerini saglamak, bir cocugun gelis imi konusunda velilerin ve o gretmenlerin duzenli olarak 

bilgi, go rus  ve beklentilerini paylasmalarşnş saglamak, degerlendirme surecine odaklanmak, 
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o grencilerin kendilerini anlamalarşna ve degerlendirmelerine yardşmcş olmak, kendine 

yetebilirligini arttşrmak ve performanslarşnş degis tirmek, bunlardan herhangi biri icin gundem 

olus turmak (Veli-o grenci tartşsmalarş, o gretmen-o grenci tartşsmalarş, veli-o gretmen’o grenci 

tartşsmalarş, veli’o gretmen tartşsmalarş), bir o grenciyle ilgili olarak okul ve egitim servisinin 

diger bo lumleri arasşnda iletis im icin bir temel olus turmak, hem okul hem de aileyi ilerlemeye 

do nuk donatmak. Hughes ve digerleri (1994), aras tşrmalarşndaki velilerin %75“inin cocugun her 

dersteki bas arşsş hakkşnda raporda bilgi istedigini kaydetmis tir. Aynş calşsmada bir kşsşm veli 

ise zayşf noktalar konusunda bilgi istemis lerdir. Daha da geri planda ise cocugun davranşsş 

sosyal becerileri ve calşsmaya tavrş ile ilgili bilgiler gelmektedir (Akt.Dean 2000:143). 

Kitaplşga sahip olan ve olmayan ailelerin okullara go re dagşlşmşna go re kitaplşga sahip 

olma oranş, ust SES“de %91,7, Orta SES“de %80,6 iken, alt SES“de %53,5“e dusmektedir. 

Pearson Ki-Kare degerlerine go re kitaplşga sahip olan ve olmayan ailelerin okullara go re 

dagşlşmş arasşnda anlamlş fark bulunmus tur.  

Kruskal’Walis Testine go re okullar arasşnda annelerin evden ayrşlşs  saatleri ve eve 

do nus  saatleri arasşndaki fark anlamlş cşkmamşs tşr. Okullara go re babalarşn evden ayrşlşs  saatleri 

arasşnda anlamlş fark cşkmşs tşr. Okullara go re babanşn eve gelis  saatleri ailede calşs an diger 

kis ilerin evden ayrşlşs  ve eve gelis  saatleri arasşnda anlamlş fark bulunmamşs tşr. O grenci 

ailelerinin SES“e go re aylşk gelirleri ve egitim harcamalarş uzerine alt, orta ve ust SES aileleri 

arasşnda anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek degiskenli varyans analizi kullanşlarak 

incelenmis tir. Genel olarak 0.05 duzeyinde farklşlşgşn oldugu go rulmus tur. 

O grenci ailelerinin SES“e go re aylşk gelirleri ve egitim harcamalarş alt ve orta SES 

arasşnda farklşlşk olmamasşna ragmen her ikisi acşsşndan ust SES“in digerleri arasşnda 

farklşlşktan so z edilebilmektedir. Aynş s ekilde anne ve babalarşn o grenim duzeylerinin farklşlşk 

go sterme acşsşndan ele alşnmasş gerekmektedir. 

Tablo 29- Anne ve Babalarön O grenim Duzeyleri  
Alt SES (%) Orta SES (%) U st SES (%) 

Ebeveyn Ilkokul 
ve altş 

Orta 
o gretim 

Yuksek 
o gretim 

Ilkokul 
ve altş 

Orta 
O gretim 

Yuksek 
O gretim 

Ilkokul 
ve altş 

Orta 
O gretim 

Yuksek 
O gretim 

Anne 67,6 21,1 11,3 45,2 38,7 16,1 0,5 16,2 83,3 

Baba 69,0 18,3 12,7 25,8 38,7 35,5 0 11,7 88,3 
 

SES“e go re anne ve babalarşn o grenim duzeyleri arasşnda anlamlş fark vardşr (P0,05). 

Yukseko grenim go rmus  anne ve babalar en fazla ust SES“deki okullarda (%83,3), en az alt 

SES“deki okullardadşr (%11- %12). Okuma yazma bilmeyen veya ilkokul mezunu olan anne ve 
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babalarşn cogunlugu (%67,6) nun alt SES“deki okullarda oldugu saptanmşs tşr. Tabloya go re orta 

SES“deki okullarda annelerin %45,2“sinin ilkokul mezunu, babalarşn ise %25,8“inin ilkokul 

mezun olduklarş go rulmektedir.  

 

3.1.3. Okullarön SES–lerine Gore O gretmenlerin Durumu 
 

 

Birinci alt problemde ailelerle ilgili bulgular olus turulurken, Ek 1 ”Egitim-O gretime 

Iliskin O gretmen Go rus leri Anketi„ ve Ek 3 ”Egitim-O gretime Iliskin O gretmen Go rus leri 

O lcegi„nde yer alan hem kapalş hem de acşk uclu ces itli sorular degerlendirilmis tir.  

O gretmenlerin egitim o gretime iliskin go rus lerine yo nelik test sonuclarş Ek 3 ”Egitim-

O gretime Iliskin O gretmen Go rus leri O lcegi„uzerine alt, orta ve ust SES o gretmenleri arasşnda 

anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek degiskenli varyans analizi kullanşlarak genel olarak bir 

farklşlşgşn olup olmadşgş incelenmis tir.  

 

Tablo 30-Egitim-O gretime I liskin O gretmen Gorusleri O lcegi ANOVA Sonuclarö 
Kareler toplamş Serbeslik 

derecesi 
Ortalama F Anlamlşlşk 

duzeyi 
Gruplar arasş 406,022 2 203,011 4,340 ,019 
Gruplar ici 2198,458 47 46,776   
Toplam 2604,480 49    

 

Tablodan anlas şldşgş gibi anlamlş bir farklşlşk ortaya cşkmşs tşr. Bu farkşn nereden 

geldigini anlamak icin soru bazşnda karsşlas tşrmalar yapşlmşs tşr. 

O gretmenlerin egitim o gretime iliskin go rus lerine yo nelik test sonuclarş Ek 3 ”Egitim-

O gretime Iliskin O gretmen Go rus leri O lcegi„uzerine alt, orta ve ust SES o gretmenleri arasşnda 

anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek degiskenli varyans analizi kullanşlarak her bir test 

maddesi icin incelenmis tir. Toplam 31 maddeden olus an bu testin 7 maddesinde 0.05 duzeyinde 

genel olarak farklşlşk oldugu, diger 24 tanesinde olmadşgş go rulmus tur. 

Buna go re genel olarak, ” O grenciler istedikleri yerlerde oturabilirler, Mesleki 

gelis imimi saglayacagşm bir kutuphanem vardşr, Sşnşfta zor durumlarş etkisiz hale getirmeyi 

o grendim, O grencinin okul ici ve okul dşsş zamanşnş yo netiyorum, O grencilerim yeni bir bilgiyi 

o grendiklerinin farkşndalar, C alşsmalarşmda yardşmcş el kitabşm var, Sosyal Bilgiler derslerinde 

tam bir bilinclilik var mş?„ maddelerinde anlamlş bir farklşlşk bulunmus tur. Bunlardan ”Mesleki 

gelis imimi saglayacagşm bir kutuphanem vardşr.„maddesi alt SES“in digerleri ile farklşlşk 

go sterdigi bulunmus tur. ” O grenciler istedikleri yerlerde oturabilirler, Sşnşfta zor durumlarş 
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etkisiz hale getirmeyi o grendim, O grencinin okul ici ve okul dşsş zamanşnş yo netiyorum, 

C alşsmalarşmda yardşmcş el kitabşm var,  Duzenli, gunluk, sessiz okuma saatlerim var„ 

maddelerinde alt ve ust SES arasşnda farklşlşk oldugu go rulmus tur. Orta ve ust SES arasşnda 

anlamlş bir farklşlşk ortaya cşkmamşs tşr. Laycock, o gretmenin birinci derecede yo nlendirici 

olmasş yerine cocugun kendisini kes fetmesi olgusunun o ne cşkmasş gerektigini belirtmis tir. 

Ilko gretim okulundaki mufredatşn edinilmesi gereken bilgi, akşlda saklanmasş gereken bilgiler 

yerine aktivite ve tecrube ile o gretilmesi gerektigini belirtmektedir (Laycock 2001:69). Muzeler 

bu baglamda bircok duyguya hitap etmesi ve o grencilere gercek ortam deneyimi kazandşrmasş 

acşsşndan o grenmeyi kolaylas tşrşr. 

Tam o grenme, o gretmenlerin uzerinde durmasş gereken bir konudur. Tam o grenme, 

planlar yapşlşrken bilis sel, duygusal ve devinis sel amaclarşn o cevreye ve cocuga go re ele 

alşnmasş ile gercekles ebilmektedir. O gretmenlerin, planlama konusunda genel olarak mufredat 

amaclarş ve kşsa do nemlik hedeflerinde acşk/net olmak zorunlulugu vardşr. C ocuklarş 

go zlemlemek ve onlarşn go zlemlenen ihtiyaclarşnş kars şlamaya calşsmak dogal olarak o grenme 

ve o gretme programşnş planlamayş gerektirmektedir. O gretmenlerin uzun, orta ve kşsa vadeli 

planlar yapmasş gerekmektedir (Dean 2000: 30). Kşsa vadeli planlar, kşsa vadeli amaclar ve 

hedefler belirlemeyi, calşsmanşzş nasşl sunacagşnşzla ilgili olarak detaylş bir s ekilde dus unmeyi, 

soracagşnşz sorularş, cocuklarş o grenme icin nasşl gruplayacagşnşzş, sşnşftaki farklş yetenekleri 

nasşl yo nlendireceginizi, o grencilerin o grenmelerini pekis tirmeleri icin ne tur o devler yapacagş 

ve yapşlan o devi nasşl degerlendirecegi ve kaydedilecegini kapsamaktadşr. Planlamada 

sureklilik o nem kazanmaktadşr (Dean 2000). Ilko gretim o grencilerine Sosyal Bilgilerle ilgili 

kavramlar o gretilmeden o nce, o gretilecek kavramlar hakkşnda o grencilerin o n bilgilerinin 

saptanmasş o grenme surecinde bas arşyş artşrmaktadşr (Yazşcş ve Samancş 2003). 

Mann Whitney U testine go re (p.597, p.052) orta ve ust ile alt ve orta SES“deki okullarda 

bulunan o gretmenlerin calşsma yşllarş arasşnda anlamlş fark cşkmamşs tşr. Alt ve ust SES“deki 

o gretmenlerin calşsma yşllarş arasşnda (.023) anlamlş fark bulunmus tur. 

 

Tablo 31- O gretmenlerin Ortalama C alösma Yöllarö ve Ortalama Yaslarö 
OKULLAR  

 ALT SES % ORTA SES % U ST SES % 
X (ort) 

 (ss) 
X (ort) 

 (ss) 
X (ort) 

 (ss) 
 
 
C ALIS MA YILI 10,92 

(1,98) 
19,50 
(3,22) 

17,64 
(2,69) 

YAS  35,54 
(1,95) 

42,50 
(2,99) 

38,94 
(2,61) 
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Alt SES“deki okullarda o gretmenlerin ortalama calşsma yşllarş 10,9,  std.hata=1,98; orta 

SES“deki okullarda 19,5, std.hata=3,22; ust SES“deki okullarda ise 17,6“dşr. Aynş s ekilde yas  

ortalamalarşna bakşldşgşnda en dus uk yas  ortalamalarşnş alt SES“deki okullarda go rurken en 

yuksek yas  ortalamasşnşn orta SES“deki okullardadşr. Alt SES“deki okullarda yas  ortalamalarş 

35,54 standart hatasş 1,95, orta SES“de yas  ortalamalarş 42,50, standart hata 2,99, U st SES“deki 

okullarda ise yas  ortalamalarş 38,94, standart hatasş 2,61“tur. 

 

Tablo 32-O gretmenlerin Yas ve C alösma Yöllarö Ortalama Dereceleri 
OKULLAR  

 ALT SES% ORTA SES % U ST SES % 
Sayş Ort. derece sayş Ort. derece sayş Ort. derece YAS  
24 22,33 8 32,0 18 26,83 

C ALIS MAYILI 24 19,92 8 32,25 18 29,94 
 

Kruskal- Wallis Testine go re okullarşn bulundugu SES“e go re, o gretmenlerin yas larş 

arasşnda anlamlş fark yoktur (p.236). Okullara go re o gretmenlerin calşsma yşllarş arasşndaki fark 

anlamlş bulunmus tur . O gretmenlerin egitim ve o gretimle iliskin yanştladşklarş sorularla ilgili alt 

ve ust, orta ve ust SES“deki okullar arasşnda anlamlş fark bulunurken alt ve orta SES“deki devlet 

okullarş arasşnda anlamlş fark cşkmamşs tşr.  

As agşdaki tablodaki maddeler, o gretmenlerin bilgi toplumu bireyini yetis tirmeye yo nelik 

calşsmalarş ve kullandşgş stratejilere  iliskin verdikleri cevaplar yine onlarşn kullandşklarş 

cumleler esas alşnarak sşklşk sşrasşna go re sşralanmşs tşr 

 

Tablo 33- O gretmenlerin Bilgi Toplumu Bireyini Yetistirmeye Yonelik C alösmalarö ve 
Kullandögö Stratejiler  

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Aras tşrma, go zleme dayalş stratejiler 5 1 6 
Bilgi kolaylşk ve bas arş getirir. Is levselligini o n plana cşkaran  2 - - 
Devletin koydugu bu strateji, mufredat programşnda uygulanmaktadşr. 2 - - 
Sorgulayan bireyler yetis tirmek icin aras tşrma yo ntemi  1 - - 
O grencinin kendisini toplumsal  varlşk oldugunu go rmesini saglayarak. 1 - - 
Anlatşm, soru-yanşt yo ntemleri  1 - - 
Kendini tanşyan, guvenen bireyler yetis tirmeye yo nelik calşsmalar  - 3 - 
Dus unme yo ntemlerini o gretme - 3 - 
O grenci merkezli, aktif o grenme yo ntemleri - 1 - 
Bulus  yoluyla o gretim ve yas ayarak o grenmeye agşrlşk veriyorum - - 3 
Ezberci anlayşs tan uzak gunluk hayata uygulanabilir bilgi verilmesidir. 
Iletis im araclarşnş kullanarak bilgi akşsşnş takip etme ve egitim 
sistemimizin temel hedefleri dogrultusunda adapte edebilme (iyi bir 
takipci, aktarşcş ve uygulayşcş olabilme). 

- - 3 

Guzel sanatlara duyarlş, sosyal yo nden gelismis  ve genel kulturu yuksek  - - 1 
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 ”Bilgi toplumu bireyini yetis tirmeye yo nelik calşsmalarşnşz, kullandşgşnşz stratejiler 

nelerdir?„ sorusuna o gretmenlerin verdikleri cevaplar incelendiginde; alt ES“de ” aras tşrma ve 

go zleme dayalş stratejilere daha cok o nem verdikleri„, orta SES“de ” kendini tanşyan, guvenen 

o grenciler yetis tirmeye yo nelik stratejiler„ ve ” dus unme yo ntemlerini o gretmek, sorgulama 

stratejilerine„ daha cok o nem verdikleri; ust ses.“de ise ” surekli aras tşrmaya yo nelik o devler 

verilmesine ve bulus  yoluyla o gretime „ daha cok o nem verdikleri go rulmektedir. Webb ve 

Vulliamy (1996;78) yşldan yşla sureklilik dus unuldugunde, mufredat iceriginden baska dikkat 

edilmesi gereken sureklilik yo nleri oldugunu vurgulamaktadşr. O grencilerin bagşmsşz olmak 

icin tesvik edilme dereceleri, karar alma surecine o grenci katşlşmş, o grencilerinin kendini 

degerlendirmesi, kullanşlan o gretme metodlarş ve kaynaklarşnşn ces itliligi, o devin icerigi ve 

sunumu icin is e kosulan kriterler ve standartlar, degerlendirmeye yaklas şmlar ve bununla ilgili 

beklentiler„ bu yo nlerin bir bo lumunu olus turmaktadşr (Akt.Dean 2000:31). 

O gretmenlerin bilgi toplumu bireyini yetis tirmeye yo nelik calşsmalarş ve kullandşgş 

stratejilerin uygulamalarşnşn saglşklş olabilmesi icin onlarşn iletis im kurma s ekilleri (Tablo 

34)de o nem kazanmaktadşr.  

 

Tablo 34- O gretmenlerin O grencileriniz ile iletisim Kurma S ekilleri  
SES ( f )  

 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Derslerde sorular sorarak 3 2 - 
Birebir go rusmelerle 3 4 - 
Sşcak, sevecen ve anlayşs la yaklas arak 3 - 8 
Iletis imim istedigim duzeyde degil (sşnşf mevcudu kalabalşk) 1 - - 
Empati kurarak 1 2 2 
Arkadas , anne, dost olmaya calşs arak. 1 - - 
Rehberlik amaclş envanterlerin kullanşlmasş ile  1 1 - 
Isbirligine dayalş, mutlaka sevgiye dayanan. - - 6 

 
Alt SES“deki o gretmenlerin ” O grencileriniz ile iletis iminizi hangi yo ntemlerle 

surduruyorsunuz?„ sorusuna verdikleri cevaplara bakşldşgşnda cogunlukla derslerde sorular 

sorarak, birebir go rusmeler ve iletis im, sşcak, sevecen, anlayşs lş ve sabşrlşyşmdşr s eklinde 

cevaplar verdikleri go rulmektedir. Orta SES“deki o gretmenlerin cevaplarşna bakşldşgşnda 

genelde ” yuzyuze konusarak, rehberlik amaclş envanterlerin kullanşlmasş„ cevaplarşnş verdikleri 

go rulmektedir. U st SES“deki o gretmenlerin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda en cok ” sşcak, 

sevecen, anlayşs la yaklas arak„ ve ” isbirligine dayalş„ s eklinde cevap verdikleri go rulmektedir. 

O grencilerin, okul ici ve okul dşsşnda o gretmenleri ile yuz yuze iletis im kurmalarş o nemlidir. 

Ips ir“in acşkladşgş gibi yapşlan aras tşrmalar, o gretmenlerin o grencilerle ilgilenmeleri ve kis iler 

arasş sosyal mesafeleri ayarlamalarş gerekmektedir (Ips ir 2002:3,4).  



 77 

Derste soru cevap yo nteminde butun o grencilere es it cevap hakkş tanşnmasş, soru 

sorduktan sonra cevaplama icin bekleme suresini uzatşlmasş cevaplarşn daha acşklayşcş olmasşnş 

saglamakta ve o gretmenden alşnan geri do nutle o grencilerle olan iletis imde olumlu ortam 

yaratmaktadşr. O grencilerin o grencilerle olan iletis imleri ile ilgili olan o zet bilgi Tablo 352de 

go rulmektedir. 

 

Tablo 35- O gretmenlerin O grencilerle iletisimi 
SES ( f )  

 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Iyi 7 4 2 
C ok iyi  5 4 4 
O grencilerle iletis imimi yeterli go rmuyorum. 1 - - 
Seviyelerine inebildigim surece iyi. 1 - - 
Bu okulda normal sayşlşr. U st duzeyde olmasşnş isterdim. 1 - - 
Her zaman empati yaptşgşm icin onlarla iletis imim cok iyidir. - 1 2 
O grenciler gerek derste gerekse ders dşsşnda fikirlerini bana cok 
rahatlşkla so yleyebiliyor. Sorunlarşnş veya mutluluklarşnş 
paylas abiliyorlar. 

- - 1 

 
Alt SES“deki o gretmenlerin ” O grencilerle iletis iminiz nasşl?„ sorusuna verdikleri 

cevaplara bakşldşgşnda genel olarak ” iyi„ ve ”  cok iyi„ cevaplarşnş verdikleri go rulmektedir.  

O gretmenlerin bilgi toplumu bireyini yetis tirmeye yo nelik calşsmalarş ve kullandşgş 

stratejilerin uygulamalarşnşn saglşklş olabilmesi icin onlarşn iletis im kurma s ekilleri de o nem 

kazanmaktadşr. Iletis imin diger o gretmenler arasşnda da olmasş bu konuda bas arşyş 

artşrabilecektir. Bu baglamda o gretmenler arasş iletis ime iliskin bilgiler as agşda yer almaktadşr: 

 

Tablo 36- O gretmenlerin, O gretmenler Arasö I letisim/ Etkilesim ve I sbirligine I liskin 
Dusunceleri 

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Yeterli 8 4 6 
Yeterli degil. 2 4 1 
Brans  arkadas lar ve butun o gretmen arkadas lar ile kars şlşklş yakşn iletis im 
kurmaya calşsşyorum. 

1 - - 

Okul icerisinde brans lar arasş isbirligi yapşlmaktadşr. - 1 4 
O gretmenler arasş etkiles im negatif yo nde olursa motivasyonu azaltşyor, 
fakat isbirligi ve iletis im pozitif yo nde olmasş kesinlikle o gretmen 
performansşnş yukseltmektedir. 

- - 3 

Okulun sisteminden kaynaklanan ama daha da gelis tirilmesi icin ekip 
calşsmasş calşsmalarşnşn yapşlmasş gerekiyor. Okulumuzda bu var ama 
modern tekniklerin aras tşrşlşp daha etkin hale getirilmesi gerekiyor. 
Eksikler oldugunu so yleyebilirim. Bu konuda cok calşsmalar var. Takip 
edilip hizmet ici egitim seklinde verilebilir. 

- - 3 
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Alt SES“deki o gretmenlerin ” O gretmenler arasş iletis im/ etkiles im ve isbirligine iliskin 

dus uncelerinizi belirtiniz„ sorusuna verdikleri cevaplara bakşldşgşnda genelde yeterli cevabşnş 

verdikleri, go rulmektedir. Orta SES“deki o gretmenlerin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda 

” yeterli„ ve ” yetersiz„ s eklindeki cevaplarşn birbirne yakşn oldugu go rulmektedir. U st SES“deki 

o gretmenlerin, verdikleri cevaplara bakşldşgşnda cogunlugun ” yeterli„ s eklinde cevap verdikleri 

go rulmektedir. Ayrşca genellikle aynş brans lar arasşnda isbirligi yapşldşgş dikkati cekmektedir. 

Degis imler ve yeniliklerin yuzyuze paylas şldşgşnş saptayan Cortazzi (1998:211-213), isbirliginin 

o nce deneyimli o gretmenlerin dersleri planlama calşsmalarşnda go ruldugunu, o gretmenlerin 

o ncelikle deneyimlerini birbirlerine yansşttşklarşnş ve birbirinin o gretimini izleyip daha sonra 

bunu paylas tşklarşnş ortaya cşkarmşs tşr. O gretmenlerin sosyal amaclş, yabancş dil kurslarş, teknik 

donanşmla ilgili kurslar, ders aracş gelis tirme, o grenme ortamş duzenleme, cagdas  egitim 

teknikleri gibi kurslara katşldşklarş saptanmşs tşr. 

Alt SES“deki o gretmenlerin ”Kendini yenileme yo ntem ve kaynaklarşnşz nelerdir?„ 

sorusuna verdikleri cevaplara bakşldşgşnda genelde her calşs an is i ile ilgili kendini yenilemeli, 

cagdas  egitim gelecegimizin olmazsa olmazş dedikleri: ayrşca okuma, aras tşrma, seminer 

calşsmalarş olumlu, egitimci olarak kendimi yenilemeye ihtiyac duyuyorum, cagdas  egitim 

yenilenme ile olur, iyi, yenilemeye calşsşrşm, her insanşn caga ayak uydurmasş ve yenilemesi 

gerektigini dusunuyorum, degis imlere acşk, gelis imleri takip eden, teknolojik gelismeleri 

yakşndan takip etmek ve bunlarş ders icerisinde nasşl kullanmam gerekiyorsa kullanmak, cagdas  

egitim o grencinin merkez oldugu, teknolojiyi o grencinin de kullanabildigi, cd, internet, dergiler 

gunun modernlesme araclarşndan yararlanşlarak, o grencilerin kendilerini kes fetmeye ve 

gelis tirmeye yo nelik bir egitim, bu yo nde eksiklerim cok fazla, yalnşz gayretliyim, kitap okuma, 

bilgisayar kullanşmş konusunda kendimi yetis tiriyorum, maddi imkanlar elverdigi muddetce 

yayşnlarş takip ederek kendimi yenilemeye calşsşyorum, cagdas  egitim olmazsa olmaz, zamanşm 

olmadşgş icin kendimi cok yenileyemiyorum, kendimce kendimi yenileme calşsşyorum, o greten 

insanşn o grenmeye de acşk olmasş gerekir cevaplarşnş verdikleri go rulmektedir.  

 Orta SES“deki o gretmenlerin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda en cok ” surekli 

okuyorum cevabşnş, kitap okuma, seminerlere katşlma, ces itli kurslara gitme, bilgiyi aras tşran, 

sorgulayan ve bunu kullanan bireyler yetis tirmek„ cevaplarşnş verdikleri go zlenmektedir. U st 

SES“deki o gretmenlerin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda genelde ” uygulanabilir ve gercekci 

tum cagdas  yo ntemlere sşcak bakşyorum, varolan kaynak yayşnlarş takip etmeye ve uygulamaya 

calşsşyorum, yenilikleri takip ediyorum edikleri ayrşca gundemi ve aras tşrmalarş takip etmek, 

cagdas  egitim; o grencilerin bireysel farklşlşklarşnşn farkşnda olarak onlarşn o grenmelerini 

saglamak, ayrşca o grendikleri hakkşnda konus abilmeleri, yorum yapabilmeleri ve o zellikle tarih 
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derslerindeki mantşk zincirini kurarak olaylar hakkşnda go rus  bildirebilecek yorum yapabilecek 

kadar neden-sonuc iliskisi icinde fikir sahibi olabilmelerini saglayan egitim almalşdşr„ 

cevaplarşnş verdikleri go rulmektedir. Bir o gretmen kendisini bu yenilige ve gelismeye 

uydurmalşdşr„ insanlarşn uygarlşk alanşnda gelisme hşzlarş surekli artmaktadşr (Aydşn 2000:184-

189). Collopy“nin yaptşgş calşsmada ise degis ime iliskin o gretmenlerin o zellikleri arasşnda 

koruyucu, giris imci, yenilikci vb.. yer alşr. Demografik fakto rler ve sistemli degisme arasşnda 

anlamlş bir iliski bulunmamşs tşr (Akt.C elik 2002:154-156). O gretmenlerin kendilerini 

yenilemelerinde teknolojiden yararlanmalarşnşn payş buyuktur. Disiplinler Arasş Problem 

C o zmeyi O gretme (TIPS)“e go re o gretmenler bilgisayara dayanan teknolojileri kullanşrken ve 

o grenirken rahatlşk duzeylerinde artşs , artan guven ve uzmanlşgş tecrube edinmenin cabasş icine 

girmis lerdir. Mesleki gelis imde teknoloji egitimi, takşm olus turma ve bir degis iklik yo netimi 

olarak go rulebilir (Mulqueen 2001:1-4). Internet kullanşmş ile ilgili olarak hem o gretmenlerin 

hem de o grencilerin okur-yazarlşk becerilerini ilerletmeleri internetin potansiyelini 

degerlendirmede rol oynayabilir. Bilgi o grenimi, Sosyal Bilgiler o gretmenlerinin, 

kutuphanecilerin ve yo netim teknologlarşnşn teknolojinin sosyokulturel devinimlerini ve bunun 

toplum uzerindeki etkisini inceledikleri daha genis  caplş bir amac icin atşlacak ilk adşmdşr (Scott 

O“Sullivan 2000:4-5). Yazşcş bu baglamda o rnek bir Sosyal Bilgiler o gretmeninin yapmasş 

gerekenleri su s ekilde o zetlemektedir: Amaclarş ve icerigi o grencilerin ihtiyaclarşna go re 

uyarlamak, alan gezileri, sşnşfta kaynak kis ilerce yapşlan ziyaretler ve o grencilerin o grenmekte 

olduklarşnş sşnşf dşsşndaki yas amlarşna iliskilendirmelerinde yardşm edecek diger deneyimler 

planlamak, o grencilere icerigi tanştacak etkinlikler ve dersler planlamak (Yazşcş 2003: 135-

136). C agşn gereklerinden olan yardşmlasma, katşlşmcşlşga o nem verme gibi o zel iklere sahip 

olan o gretmenler esnek olduklarşnda bir sorun kars şsşnda yeni duruma uyum 

go sterebilmektedirler. Bu aynş zamanda o grenciler tarafşndan iyi birer model olarak 

benimsenmelerinde de etkili olmaktadşr. Demokratik toplumlar icinde demokratik bireyleri 

ancak demokratik o gretmenlerle yetis tirmek mumkun olmaktadşr (Tanrşo gen 2005:19). 

Alt SES“deki o gretmenlerin ”Alanşnşza iliskin ders o gretim programlarşnş nasşl 

buluyorsunuz?„ sorusuna verdikleri cevaplara bakşldşgşnda programlar o grenci seviyelerinin 

cok ustunde, programlarşn seviyeye go re ayarlanmasş gerekir, ezberci o gretim programş oldugu 

kanşsşndayşm, pratik calşsmalarşn azlşgş, mufredatlarşn yogunlugu, mufredatşn o grenci 

seviyesinin uzerinde konular icerdigini veya gereksiz bilgi oldugunu dus unuyorum, cevaplarşnş 

yanşnda programlar daha sadeles tirilmeli, programdan cok alt yapşnşn tamamlanmasş gerekli, 

altyapşsşz bir program bas arşlş olmaz, programlar yalşn, fen laboratuar agşr, o grenci merkezli 

olmalş ve go rsel kaynaklar fazlalas tşrşlmalş, yeterli buluyorum, yetersiz.birinci kademede cogu 
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dersin agşr oldugu kanşsşndayşm,„ cevaplarşnş da verdikleri go zlenmektedir. Orta SES“deki 

o gretmenlerin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda ” cagdas  egitim gereklerine uygun degildir, cok 

bilgiyi ezberleyerek o gretmeye dayalş, egitime zaman bşrakmayan cagdşsş, eksiklik var, zorunlu 

egitim 12 yşla cşkarşlmalş, ders programş yetersizdir, daha basite indirgenen ve o rnek 

alşs tşrmalar cogaltşlmalş, su andakiler yeterli degil, konu yogunlugu fazla, ders saati yetmiyor, 

umdugumu bulamadşgşmş so yleyebilirim cevaplarşnş verdikleri go rulmektedir. U st SES“deki 

verdikleri cevaplara bakşldşgşnda yakşn zamanda yapşlan ve uygulamaya konulacak yeniliklerin 

olumlu olacagşna inanşyorum, ders o gretim programlarşnş cocuklarşn seviyesine uygun 

go ruyorum, o gretim programlarşnşn degis tirilerek gunluk hayatla ilgili ve uygulamaya yo nelik 

olmasşndan memnunum, yukarşda belirttigim bakşs a daha da yakşn hale getirilmelidir, cagdas  

egitim cercevesinde ders programlarş ve mufredat cocugun gelis im ve anlayabilme yetenegi 

dogrultusunda daha da dikkatli hazşrlanmalşdşr ve buna ek olarak yukarşda da belirttigim gibi 

gunluk yasama şsşk tutabilir„ cevaplarşnş verdikleri go rulmektedir. 

O gretim programlarş ile ilgili olmak uzere o gretmenlerin sşkşntşlarşnşn zaman yo netimi, 

icerigin cocuklarşn seviyelerine uygun olmamasş, agşr olmasş konularşndan kaynaklandşgş 

saptanmşs tşr. Mufredatta bilgi, beceri, tutum ve deger konularş vardşr. Mufredattaki dersler ve 

okul kurallarş aracşlşgşyla bunlarşn gercekles tirilmesi so z konusudur. Konularşn soyut ve ko tu 

tanşmlanmşs  olmasş o gretmenlerin zorlanmalarşna yol acmaktadşr (Rundy 2002:23). Uygun 

olmayan mufredatlar sonucunda o grenme ve davranşs  guclukleri ortaya cşkmaktadşr (Lloyd 

2002: 110,111). Bircok ulkede cagdas  toplumla butunlesmek icin Sosyal Bilgiler egitiminde 

o nemli bir degis ime gidilmis tir (Bogoliubov 2004).  

Sosyal Bilgiler programlarşnşn uygulanmasş sşrasşnda o gretim yo ntemleri daha da 

o nemli bir konu haline gelmektedir. Bu noktada o gretmenlerin dersi uygulamalarş sşrasşnda en 

cok kullandşklarş o zel o gretim yo ntemlerine bakşldşgşnda bazş sonuclara ulas şlabilmektedir. 

 
Tablo 37- O gretmenlerin Ders Sörasönda En C ok Kullandöklarö O zel O gretim Yontemleri  

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Soru-cevap 12 3 4 
Anlatşm 8    5 4 
Dramatizasyon 5 1 2 
O rneklendirme 1 - 1 
Kubas şk o grenme 1 - - 
Sşnşf ici grup calşsmasş 1 - - 
O grenci merkezli 1 - 2 
Bulus  yoluyla o gretim 1 1 1 
Tartşsma 1 1 1 
Beyin fşrtşnasş - 1 2 
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Tum SES“lerdeki o gretmenlerin ”Dersi uygulamanşz sşrasşnda en cok kullandşgşnşz o zel 

o gretim yo ntemleri nelerdir?„ sorusuna verdikleri cevaplara bakşldşgşnda genellikle ” soru-cevap 

ve anlatşm„ yo ntemlerinin o n planda oldugu go rulmektedir. Anşl“şn aktardşgşna go re, Sosyal 

Bilgiler dersindeki yo ntem ve teknikler do rt ana grupta toplanmaktadşr: 1- O gretmen agşrlşklş 

yo ntem ve teknikler: Duz anlatşm, soru-yanşt, go steri gibi o gretmen agşrlşklş olan ve genellikle 

tek yo nlu iletis ime yer veren yo ntem ve teknikleri kapsar. 2- Etkiles im agşrlşklş yo ntem ve 

teknikler: Acşkoturum, sunulu tartşsma, savlş tartşsma, toplu calşsma gibi kume tartşsmasş turleri 

gibi etkiles ime o nem veren o gretim yo ntem ve teknikleridir. 3- Bireysel agşrlşklş yo ntem ve 

teknikler: Bilgisayar destekli o gretim, modullerle o gretim, bireysel tasarşmlar gibi o grencilerin 

bireysel olarak gercekles tirdikleri calşsmalarda yararlanşlan o gretim yo ntemleri ya da 

teknikleridir. 4- Yas antşlara dayalş yo ntem ve teknikler: Laboratuar yo ntemi, rol oynama, 

o gretim uygulamalarş, benzetim ve oyunlardşr„ (Akt.Anşl 2000:17-38). Anşl“şn (2000) 

calşsmasşnda o gretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde cogunlukla soru-cevap ve duz anlatşm 

yo ntemlerini kullandşklarş ortaya cşkmşs tşr. Ingiliz egitimcilerinden Proctor, ” iyi„ o gretimin 

tanşmşnşn cagdas  degis im ve istenen yeni insan modeline go re her zaman degis ebildigini 

belirtmektedir. Tum sşnşfşn dengelenmesi grup ve bireysel o gretim ve ” amaca uygunluk„ 

o lcutlerine go re cok ces itli o gretim teknikleri o gretilmektedir. O gretim yaklas şmlarşnş 

ilko gretim Sosyal Bilgiler egitiminde uc o nemli unsur etkilemektedir:1-C ocuklarşn nasşl 

o grendigi ve gelis tigi, 2-Verilecek mufredatşn o zellikleri, 3-O gretmenin organizasyon ve 

o gretim stratejileri secimi. O gretim yo ntemleri baglamşnda konularş ” acşklamak„ mş, go stermek 

mi yoksa sorgulamak mş, amacşnşn dus unulmesi gerekmektedir. Belirli o grencilere ya da 

gruplara o gretimin amaclandşgş o gretmen iletis imi her yo ntemin bir parcasş olmalşdşr (Proctor 

2001:71,72).   

Yapşsalcş o gretim uygulamalarşnda aktif o grenme o nem tas şmaktadşr. Bo ylelikle 

o grenciler kendi anlamlarşnş kendileri yaratmaktadşrlar. Kes fetme, tartşsma yo ntemleri ile iyi bir 

o grenme ortamş olusmaktadşr (Guclu 1998:55). O grenme olayşnşn olusmasş icin bir o n s art olan 

komunikasyon sureci, yakşn cevre ile o grenen arasşnda iliski kurularak daha kolay saglanabilir. 

Bu nedenle, yakşn cevre ile yeterli duzeyde iliski kurulduktan sonra uzak cevre konularşna 

gecilmelidir. O grenme ve o gretme ortamlarşnşn gerceklikle baglantşlş olmasş anlamlş 

o grenmenin gerceklesmesine neden olmaktadşr. Bu baglamda tarih  derslerinin muzelerde 

yapşldşgş sehirler vardşr. Yas anşlan s ehirler hakkşnda bilgi edinmek, tarihi go rerek o grenmek 

o grenmede kalşcşlşgş artşrmaktadşr.  

Tarih  konularşnşn o gretiminde de beceriler esas alşnmalş ve tarihsel materyali 

co zumleme ve yorumlama uzerinde durulmalşdşr. Sşnşf aktif o grenme alanş haline gelmektedir. 
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O grenciler olgularş kendileri kes fetmektedirler (Vella 2001) Sosyal Bilgiler dersini veren 

o gretmenler, o grencilerin bilgiyi elde etmelerine ve uretmelerine aktif katşlşmş saglayarak zemin 

hazşrlayabilmektedirler (Tanrşo gen 2005:19). Tekeli“ye go re o grencinin bas arşsş kendisine 

o gretileni tekrarlamasşndan degil, kendisinden beklenen becerileri ve kapasiteleri 

kazanmasşndan gecmektedir (Tekeli 2000:9). Voogd (1998:150)“in calşsmasşnda, Sosyal 

Bilgiler dersi is lenirken arkadas  olmayla ilgili bir konuda cocuklar, arkadas larşn bir problemini 

co zmek icin birlikte calşsmayş o grendigi bir el kuklasşnş dinlerler. Hikayenin ardşndan 

o gretmenin el kitabşnda listelenmis  senaryolarş co zmek icin do rderli gruplar halinde kendi 

kuklalarşyla calşsşrlar. 

So zel olarak cocuga bir s eyler o gretmek olumsuz sonuclarşn ortaya cşkmasşna neden 

olabilmektedir. So zel yo nergeler anlas şlamayşp, ezberlenemiyor olabilir. C ocugun moralinin 

bozulmasşna neden olabilmektedir. Go steri yoluyla o gretilen cocuklar o gretmenin ne yaptşgşnş 

izler ve kendilerine sşra gelmesi icin sabşrsşzlanşrlar (Wood 1998:79,80). So zlu anlatşmşn 

miktarş ve so zlu anlatşm becerilerine verilen o nemin derecesine iliskin cocuklara ” herhangi bir 

konu hakkşnda tartşsma„ ile ilgili sorular sorulmus  ve bazş s eyleri ” cok„ tartşs tşklarşnş dus unen 

cocuklarşn bes inci yşlda %41“den 6. yşlda %37“e dus tugu, aynş yşl icinde o grencilerin 

yarşsşndan fazlasşnşn tartşsmak icin cok az zaman harcadşklarşnş belirttikleri ortaya cşkmşs tşr 

(Pollard, Triggs 2000:72). 

Holloway“şn ” O grenciler Ne Bilir„ adlş calşsmasşnda belirttigi gibi bazş aras tşrmacşlar 

etkin olmayan o gretim yo ntemlerinin o grencilerin dunyayş anlamalarşnş engelledigini 

belirtmektedirler. Ingiltere“de yaratşcş yo nlere iliskin drama, dans, muzik ve sanat mufredatta 

olmalarşna kars şn pek cok ilko gretim okulunda pek uygulanmamaktadşr (Laycock 2001: 75). 

Drama, o grencilerin duygularşnş ya da olaylarş yansştmalarş icin yapşlan bir etkinliktir. Bo ylece 

o grencilerin kendi katşlşm ve deneyimleriyle, % 80 o grenme ve hatşrlama gerceklesmektedir. 

Drama, o grencileri tarihi, siyasal ve toplumsal olaylarla ic ice getirip, o grencilerin aktif 

katşlşmşnş saglamaktadşr. Drama sadece o grencilerin rol yapmasşnş degil, aynş zamanda da 

yorum yapmasşnş saglar. Bo ylece tutum ve dus uncelerini gelis tirip, bilgi kazanmaktadşrlar 

(Barth - Demirtas  1997:1.6). Konularla ilgili film izleme de cocuklarda empatiyi, ayrşca baska 

becerilerin o gretilmesini ve o grenilmesini saglamaktadşr (Grech 2003: 82). Sinema is itsel ’

go rsel kaynak olarak, egitim amaclş kullanşlmaktadşr. Filmlerde go rsel okur-yazarlşk taraflş ya 

da o nyargşlş bakşs larş belirlemekte o nem kazanmaktadşr. Sinema baglamşnda belgeseller egitim 

icin o nemlidir. Bilgilendirici filmler, tarihsel kurmaca filmler, haber filmlerini de iceren 

belgeseller de aynş is leri yerine getirmektedir. Bazş durumlarda bizzat o grencilerin cektigi 
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filmlerden de yararlanmaktadşr. O rnegin Fransa“da bazş buyuk liselerde sinema kulupleri vardşr 

(Frendo 2003:32). 

 Yazşcş ve Samancş kavram yanşlgşlarşnşn o gretim metot ve tekniklerinden de 

kaynaklanabilecegini belirtirler (Yazşcş ve Samancş 2003). Bu baglamda o rnek bir Sosyal 

Bilgiler o gretmeninin yapmasş gerekenleri su s ekilde o zetlemektedir: ” 1.Konu alan bilgisini ve 

icerigini etkili bir bicimde o gretmek icin gerekli olan uygun pedagojik bilgiyi elde etmek ve 

surekli guncelles tirmek , Icerigi o grencilerin yas antşlarşna iliskilendirecek guncel ve yerel 

o rnekler gelis tirmek (Yazşcş 2003: 135,136). 

Malta Tarih O gretmenleri Dernegi, tarih o gretiminde yeni yo ntemlerin benimsenmesini 

tesvik etmektedir. Bilgi, ic go ru ve anlayşs a, kavramlara, beceriler edinmeye, ayrşca tutum ve 

degerlere de o nem vermeleri icin o gretmenler o zendirilmektedir (Grech 2003: 84). Iyi insanlar 

yetis tirmek esas olmaktadşr. Yapşlan calşsmalar go stermektedir ki, o zellikle kucuk cocuklarda, 

kendi yakşn cevresine ve guncel olana iliskin konular secildiginde, tarih ilgi cekici bir hale 

gelmektedir (Turkiye“de Ilk ve Orta O grenim Duzeyinde Tarih O gretiminin Yeniden 

Yapşlandşrşlmasş, Ato lye 2000:24). Okulun bulundugu cevredeki bitki o rtusu, ormanlar, korular, 

makilikler, kar, dolu, kşragş, yagmur gibi yagşs  turleri, aylara, mevsimlere go re sşcaklşk dagşlşmş 

dogal verilerdir. O gretmen bu kavramlarla ilgili hedef davranşs larş kazandşrşrken cevreden 

hareket etmelidir.  

 ” O gretimi desteklemek icin en cok hangi kaynak ve materyali kullanmaktasşnşz?„ 

sorusuna ise alt SES“deki o gretmenlerin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda genelde ders kitabş 

dedikleri ayrşca go rsel, teknoloji, somuta indirgemek, o grenci yas antşsş ile 

iliskilendirmek.ulas abildigim her s eyi kullanşrşm, yardşmcş kitaplar, so zluk, atlas, konuyla ilgili 

resimler, cd“ ler, dergiler, ders kitabş,.harita, projeksiyon, lgs hazşrlşk kitaplarş, tepego z, sşnşf 

panosu deney arac-gerecleri, resimler bazen vcd, tv, laboratuar, problem co zme, testler, 

ansiklopediler, bilgisayar, net, zumre arkadas larş„ cevaplarşnş verdikleri go rulmektedir. Orta 

SES“deki o gretmenlerin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda ” tepego z, vcd, tv, dergiler, s ema ve 

modeller, sşnşf ici, is  ato lyesi, laboratuar, spor salonu, ders araclarş, o grenci seviyesine uygun 

ders ve yardşmcş ders kitaplarş, harita„ cevaplarşnş verdikleri go rulmektedir. U st SES“deki 

o gretmenlerin verdikleri cevaplara bakşldşgşnda genelde ” tum ders materyali, EAE, EO A, aptal 

cocuk yoktur hiperaktif cocuk okulda vb. tur kitaplarş ve yeni yayşnlarş okuyorum. coklu zeka 

teoremi ve egitim, coklu zeka uygulamalarş, sşnşf etkinlikleri antolojisi vb. pek cok yayşnş takip 

ediyorum dedikleri ayrşca sosyal- haritalar, s ematik o zetler ve yardşmcş kitaplar, Sosyal Bilgiler 

dersinde harita, atlas ve ayrşca coklu zekaya uygun yo ntem ve tekniklerin gerektirdigi araclara 

o nem veriyorum, ders cd“leri, tepego z, farklş yardşmcş kitaplar, coklu zeka kitabş, haritalar, 
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atlas, iletis im araclarş, internet, ces itli kaynaklar, belgesel yayşnlar„ cevaplarşnş verdikleri 

go rulmektedir. 

U c boyutlu ve daha cok duyu organşna hitap eden arac-gerecler iletis imi daha 

kolaylas tşrşr. Benzer s ekilde Anşl (2000: 17-38), kullanşlan arac-gereclerle ilgili olarak 

o gretmenlerin daha cok ders kitabşndan yazş tahtasşndan, harita ve kureden yararlandşklarş 

saptamşs tşr. Sosyal Bilgiler o gretimiyle ilgili olarak o gretmenlerin tekrar, duzeltme, do nut gibi 

konulara dikkat ettiklerini ancak pekis tirec ve guduleme konusunda aynş duyarlşlşgş zaman 

zaman go sterdiklerini belirtmektedir. Downey & Levstik (1991) tarih egitimiyle ilgili olarak 

erken /sşnşflarda, gerekli malzemeler ile konular derinlemesine is lendiginde ve cocuklarşn 

yas şna uygun o grenme stratejileri kullanşldşgşnda etkili oldugunu belirtmektedir (Hoge 1994:1). 

Ilkokul o gretmenlerinin Sosyal Bilgiler kitabşnşn nasşl kullanşldşklarşnş ve ortaya cşkan 

sorunlarla ilgili olarak sunlarş saptamşs tşr: ”Okullarda maddi sşkşntşlardan dolayş sadece kitap 

okutulmakta- ekstra malzeme, arac gerec getirilmemekte, dolayşsşyla ders is leme yo ntemi cok 

okumaya dayanmaktadşr. C ocuklar bu kitabş okumakta zorlanmaktadşr. C ok gezmis , go rmus  

olan o grenciler bu kitaba ilgi duymaktadşr. Teknik konular, paragraflarş agşr yapşyor. Yabancş 

ulkeler, s ehirlerin vs.“nin isimlerini okumak dersi zorlas tşrmaktadşr. Zaman birimleri cok buyuk 

olunca o grenci anlayamamaktadşr. O rnegin ” U lkemiz 200 sene o nce kuruldu gibi„ (Hoge 2004: 

1-4). 

Bilgisayarla birlikte internetten yararlanma konusunda, Scott, ” internetin o gretim 

yo ntemleri, mufredat gelis tirilmesi ve o grencilerin o grenmelerindeki potansiyel gucunu 

bilmemize ragmen, internetin Sosyal Bilgiler o gretmenlerinin ve o grencilerinin go rmesi gereken 

ciddi sşnşrlamalarş olduguna„ inanmaktadşr. Bilgi sahibi olmada sistematik bir o gretim olmadan, 

o grenciler internetin potansiyelini tam olarak kavrayamazlar. Bu o grenme ve o gretme surecinde 

zararlş etkiler ortaya koyabilir (Scott ve O“Sullivan 2000: 2).  

O gretmenlerin derslerdeki o dev ve baska uygulamalara zaman ayşrma durumuna tablo 38“de 

go rulmektedir.o gretmenlerin sşnşf ici uygulamalardaki calşsmalara zaman ayşrma durumlarşna 

go re hic zaman harcamayanlarşn azlşgş dikkat cekicidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 85 

Tablo 38- O gretmenlerin Derslerdeki O dev ve Baska Uygulamalara Zaman Ayörma 
Durumu 

SES ( f )  
 Cevaplar  Alt  Orta U st 
%10“dan az - 1 - 
%10 - - - 
%20 3 2 5 
%30 4 3 4 
%50 5 - - 
%80 - - 1 
Alşs tşrma ve uygulamalara daha cok yer veriyorum, o grenci katşlşmş 
esastşr. 

2 - - 

Tekrar mahiyetinde o devler, deneyler verilmektedir. 1 - - 
Aras tşrmaya yo nelik o devler veriyor, go rsel kaynaklarş sşkca kullanşyorum  1 - - 
Her hafta calşsma kagştlarş, her gun cok fazla olmamak uzere o dev 
veriliyor. 

1 - - 

O dev dşsşnda periyodik olarak deneme sşnavlarş yapmaktayşm. 1 - - 
Aslşnda cok degil. Ben o devden ziyade dosya adş altşnda grupla 
calşs tşrşyorum. 

1 - - 

Her derse hazşrlşklş gelmelerini saglamak icin aras tşrmaya dayalş o dev 
veririm. 

1 - - 

Verilen o devler, basit proje calşsmasş gerektirecek turdedir. Derste kume 
calşsmasş paylasma orantşlşdşr 

1 - - 

Ertesi gun is lenecek konulara hazşrlşk olarak seviyeye uygun calşsşlmasşnş 
o neririm. 

- 1 - 

O devler ve konu sunumlarş hem o grenmeyi hşzlandşrşyor hem de o grenciyi 
daha fazla derse baglşyor. 

- 1 - 

Dersin niteligine go re degis ir. O dev; aras tşrma ise derste o nemli yer tutar. 
Konunun o zeti ise; ders is lenis ini o devle birlikte yuruturum. Derslerimde 
pek cok etkinlik ders is lenis inin bir parcasşdşr zaten. 

- - 2 

O dev olarak gun icinde yapşlan, is lenilen konularş pekis tirici alşs tşrmalar 
veriyorum. Daha cok aras tşrma yapabilmeleri icin calşsşyorum. Bireysel 
zevk aldşklarş calşsmalarş yapşp bunlarş sşnşfta paylasabiliyorlar. 

- - 2 

Konularşn yuklu olusu nedeniyle o devle tamamlşyorum. Yarşsma- grup 
calşsmalarşyla canlşlşk katşyorum. 

- - 1 

Her hafta sonu, is lenen konularş iceren sorular. Konularla ilgili 
o grencilerin aras tşrmalarş. 

- - 1 

O dev her dersin sonunda veriyorum, etkinlikler arttşrşlabilir. - - 1 
Her o grenciye o dev veririm. Oranlarş degis ebilir, duruma go re. - - 1 

 

Tum SES“deki o gretmenlerin ”Derslerinizdeki o dev ve baska uygulamalarşn payş 

nedir?„ sorusuna verdikleri cevaplara bakşldşgşnda genellikle ”%20-30„ s eklinde oldugu 

go rulmektedir. U st SES gruplarşnda o gretmenlerin bu konuda bireysel farklşlşklarş dikkate aldşgş 

go rulmektedir.   

O grencilerle etkinliklerin yurutulmesi sşrasşnda onlarşn yaratşcşlşklarşnşn ortaya 

cşkarşlmasş verimliligin artşrabilmektedir. O gretmenler bu konuyla ilgili go rus lerini su s ekilde 

dile getirmektedirler: 
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Tablo 39- O gretmenlerin C ocuklarön Yaratöcölöklarönö Ortaya C ökarmak I cin O nerileri 
SES ( f )  

 Cevaplar  Alt  Orta U st 
Etkinlikler / uygulamalar yaptşrşlmalş       6 3 3 
Yarşsmalar yapşlmalş 2 - - 
 Konusma fşrsatş tanşmalşyşz.Go rus  ufuklarşnş acarak aras tşrmaya 
do nuk sorular sormalşyşz 

3 - - 

Bireysel o zellikler ve ilgi alanlarşnş belirlemeliyiz. Becerilerine 
yo nelik calşsmalar yaptşrmalşyşz. 

5 3 7 

Rehberlik edildiginde yaratşcşlşklarş ortaya cşkacaktşr.  1 - 3 
Dus uncelerini gelis tirici sorularla motive ederim. 2 - - 
Projeler hazşrlatşlmalş.  1 2 - 
Aras tşrmaya yo nlendirmeliyiz (Okuma, proje uretme) 2 2 2 
Grup calşsmalarş yapşlmalş.  - - 8 
O nce onlara guvendigimizi ve bir deger olduklarşnş go stermeliyiz. - - 1 
Ders saatleri az, mufredat yuklu oldugu icin bu konuda fazla bir 
s ey yaptşramşyoruz. 

- - 1 

C oklu zeka kuramlarşnş kullanarak kume calşsmalarş yaparak daha 
aktif ve yaratşcş olmalarşnş saglayabiliriz. 

- - 1 

 
Tum SES“deki o gretmenlerin ”Sizce cocuklarşn yaratşcşlşklarşnş ortaya cşkarmak icin 

neler yapmalşyşz?„ sorusuna en cok verdikleri cevaplara bakşldşgşnda  ”Etkinlikler / 

uygulamalar yaptşrşlmalş„ ve ”Bireysel o zellikler ve ilgi alanlarşnş belirlemeliyiz. Becerilerine 

yo nelik calşsmalar yaptşrmalşyşz„ cevaplarşnşn agşrlşkta oldugu go rulmektedir. Buna ek olarak 

U st SES“deki o gretmenler, ayrşca ” grup calşsmalarş yapşlmalş„ s eklinde 

go rus lerinibulunmus lardşr. Warnock Raporu“na go re bireysel gereksinimlerin kars şlanmasş 

o nem tas şmaktadşr (Lloyd 2002:109,110). 

O gretmenlerin ”Yaratşcşlşgşn gelismesi icin neler yapşyorsunuz?„ sorusuna verdikleri 

cevaplar cogunlukla ” coklu zeka yo ntemi kurallarşna uygun resim, muzik, anlatşm liderlik 

uzerinde duruyorum, dus unce olarak belirtilen konular uzerinde fikrini so yleme, problem 

co zmede muhakeme yurutme gibi; sorular sorar, ipucu veririm, ilgi ve becerileri konusunda 

calşsmalar yapmak; o zgun fikir ve dus unceleri desteklemeye calşsşyorum, aras tşrma calşsmasş, 

proje calşsmalarş„ s eklindedir. ” O gretmenlerin, yaratşcş o grenme ortamlarşnş kendilerini 

yenileyerek olus turabilmektedirler. Derslerde ces itli yo ntemlerin kullanşlmasş o grenme 

ortamşnşn donanşmşnda degis iklikler, zengin arac-gerec kullanşmş bireysel farklşlşklarş ve 

yatkşnlşklarş o nemsenmesi, yapşcş eles tiri yapşlmasş grup calşsmalarş problemlerin co zumunde 

bireylerin kendi o zgur dus uncelerinin onaylanmasş ve pekis tirmenin yapşlmasş yaratşcş egitim 

surecinde etkili olmaktadşr. 

Cevizci“ye go re yaratşcşlşk, kis ilerde ve kis ilerin olus turdugu o beklerde rastlanan, 

o zgunluk, uygunluk, gecerlilik ve yararlşlşgşyla seckinles en yeni s eyleri go rme tarzş, baglantş 
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kurma, risk alma celiski ve kars ştlşklarş asmadşr. degis ik durumlarda esnek, akşcş, o zgun, 

alşsşlmşs tan farklş bir s ekilde dus unmeyi kapsamaktadşr (Senemoglu 2000:545). Yaratşcşlşk, bir 

amaca ulas an yeni fakat uygun bir fikrin ya da yaratşnşn ortaya konmasş ve zaman icinde 

is lenmesidir„ s eklinde tanşmlanabilmektedir (Gander -Gardiner 2001:386). C ocuklarşn 

desteklendiklerini hissetmeleri egitimin bas arşsşnş etkilemektedir. Insanlarşn zor bulacaklarşnş 

bildikleri yeni bir beceri edinmeye karar vermeleri onlarş etkilemektedir. Zorluklarla bas  

edebilme ile kendisine guvenme yetileri yaratşcşlşk icin gereklidir. Yeni o gretim anlayşsşnda 

hem bireysel, hem ekip calşsmasş yapmak, bilginin kaynagşna ulasmak, o grencilerin ilgi ve 

gereksinimleri dogrultusunda motive edilmeleri esastşr. Bu baglamda o gretmenlerin iyi birer 

rehber olmalarş gerekmektedir. Sosyal Bilgiler dersinde kullanşlan problem co zme yo ntemi, 

o grencilerin bilgi duzeylerini arttşrmada geleneksel yo ntemden daha etkilidir ve problem co zme 

yo nteminin uygulanmasşnda buyuk o neme sahip olan etkinliklerin seciminde, o grencinin aktif 

oldugu ve yaratşcşlşgşnş kullanabildigi etkinliklere agşrlşk verilmelidir (Yes ilkayalş 1996:14).  

Yaratşcşlşk, bir amaca ulas an yeni fakat uygun bir fikrin ya da yaratşnşn ortaya konmasş ve 

zaman icinde is lenmesi s eklinde tanşmlanabilmektedir (Gander -Gardiner 2001:386). Esnek 

ortam o grencinin yaratşcşlşgşnş kullanabilmesine imkan saglar.  

Alt SES“deki o gretmenlerin ”Aktiviteleri (etkinlikleri) nasşl uyguluyorsunuz? (sşnşf 

icinde, grup calşsmalarşyla,vb...)„ sorusuna verdikleri cevaplara bakşldşgşnda ” kume calşsmalarş, 

kars şlşklş soru-cevaplar, tartşsma; izleyici konumuna geciyorum; yeterince uygulayamşyoruz, 

sşnşfla-grupla, grup calşsmalarşyla, coklu zeka sistemiyle uygulamaya calşsşyorum, Sosyal 

Bilgiler dersinde bile resim yapşp s arkş so yleyebiliyoruz, vb.„ cevaplarşnş verdikleri 

go rulmektedir. Grup calşsmalarş o grencilerin grup psikolojisi ile hareket ederek kendilerini daha 

rahat ifade etmelerine zemin hazşrlayabilir. Sosyal Bilgiler mufredatş ve uygulamasşnşn birlikte 

ele alşnmasş gerekir. Elde edilen bas arşda, uygulanma sşrasşndaki calşsma, konsantrasyon ve 

cocuklara uygulanan disiplinin etkisi olmaktadşr. Yine aynş surecte ders kitabşnşn kullanşmş ve 

uniteleri is lerken go zetilen zamanlamanşn da o nemli oldugunu ortaya koyan calşsmalar vardşr 

(Cortazzi 1998: 206). Dean, o grencilerin, formal sşnşflarda aktiviteler icin daha fazla zaman 

harcadşklarş ve informal durumlarda daha iyi zaman gecirdiklerini kaydetmis tir (Dean 2000:27). 

Orta SES“deki o gretmenlerin, verdikleri cevaplara bakşldşgşnda genelde bireysel ve grup 

calşsmalarş ile dedikleri ayrşca genellikle sşnşf ici gruplandşrma yaparak (sşnşfşn kalabalşk 

olusundan dolayş), tartşsma, konusma, anlatma, soru hazşrlama, sorma calşsmalarş, konu 

sşnavlarş, grup calşsmalarş, sşnşf icinde sosyal beceri etkinlikleri yaparak cevaplarşnş verdikleri 

go rulmektedir. U st SES“deki o gretmenlerin, verdikleri cevaplara bakşldşgşnda genelde sşnşf ici 

bazen bir gezi, bazen de grup calşsmalarşyla dedikleri ayrşca o grencilerin istek ve ilgilerini 
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dikkate alşp onlarş aktif kşlacak s ekilde, yapşlan etkinlige uygun s ekilde, farklş olabiliyor, ilk 

olarak sşnşf kontrolu saglayarak ve yo nlendirici olarak, o nceden hazşrlanma, okul ici gerekli 

irtibatlarşn saglanmasş; calşsmalarşn denetlenmesi, s eklinde, derslerimizde aktivite imkanş 

sşnşrlşdşr, genelde soru-cevap, harita kullanarak, ek calşsmalarş sşnşfa aktararak, pano calşsmalarş 

ile, rehberlik etkinlikleri, servis tarafşndan hazşrlanşp sşnşf o gretmenlerine teslim edilir, 

o gretmenlerimiz sşnşflarşnda bu etkinlikleri gerek grup gerek bireysel calşsmalarla gercekles tirir, 

etkinliklerde etkin katşlşmşn saglanmasş amaclanşr, tabi ki burada sşnşf o gretmenlerinin etkinligi 

cok o nem tas şmaktadşr cevaplarşnş vermis lerdir. Okullarşn SES“lerine go re o gretmenlerin, 

Sosyal Bilgiler o gretim programş uygulanşrken sşnşflarda uyguladşklarş aktivitelerin degis tigi 

saptanmşs tşr. Son olarak, o gretmenlerin Sosyal Bilgiler derslerindeki etkinliklerde bas arşlş 

olmasşnda bireysel gereksinim ve ilgiler dogrultusunda iletis im engellerine takşlmadan ben dili, 

etkin dinleme gibi konulara dikkat etmelerinin o nemli rol oynadşgş so ylenebilir. 

O gretmenlerin o gretim programşnş uygulanmasş ile ilgili gucluklerle ilgili olarak 

o gretmenlerin cevaplarş sşklşk derecelerine go re sşralanmşs tşr. 

Tablo 40- O gretmenlerin O gretim Programönö Uygulanmasö I le I lgili Guclukler  
SES ( f )  

 Cevaplar  Alt  Orta U st 
O gretim programşnda cok konu var. 8 5 10 
Arac-gerec eksikligi 4 5 - 
Bazş konularş cocuklarşn seviyelerinin ustunde, cok yogun ve zor.  3 2 2 
Sşnav sisteminin daha fazla bilgiyi dayatmasş 2 - - 
Programlara go re alt yapşnşn eksikligi 1 1 - 
O gretmenlerin doldurmasş gereken cok dosya var 1 - - 
Sşkşntş cekmiyorum. 1 - 2 

 

 ” O gretim programş uygularken hangi konularda sşkşntş cekiyorsunuz?„ sorusuna tum 

SES“lerdeki o gretmenlerin daha cok ” o gretim programşnda cok konu var„ s eklinde cevap 

verdikleri go rulmektedir. Buna ek olarak U st SES okullarş dşsşndaki o gretmenlerin arac gerec 

eksikligi yas adşklarş da vurgulanmaktadşr.  

SES“e go re o gretim programş uygulanşrken o gretmenlerin sşkşntş yas ayabilmektedir. 

O gretmenler, kendi mufredatşnş bicimlendirme istegindedir. Yşllarca suren o gretim sonunda bu 

tur programlarş kullanan o gretmenler katş metodlara as şrş baglandşklarşndan onlar olmadan 

o gretme yeteneklerini kaybetmektedirler (Voogd 1998: 153). Mufredat, temsil edilmis  mufredat 

(teorik, o gretmenin yaptşgş), verilen mufredat (sşnşfta uygulamada farklş), alşnan mufredat 

(o grencilerin anladşgş mufredat) olmak uzere farklş adlandşrşlan programlarşn iyi temsil edilmesi 

gereklidir. Milli bir mufredatşn o nerdigi Sosyal Bilgiler dersinde icerik ve yo ntemleri o gretmene 

uygun gelmezse ya da cocuklarşn ihtiyaclarşnş kars şlamazsa o gretmen catşsma yas ayabilir. 
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O gretmenler uc temel sorunla kars ş kars şyadşr: C ocuklar ve cocukluga onlarşn toplumun bakşs  

acşsş, herhangi bir mufredatşn ve onlarşn egitim sisteminin yaptşrşmlarş, o gretmenlerin inanclarş 

ve degerleri, sşnşf ici uygulama gelenekleridir (Moyles 1998:3-7). Ingiltere“de yeni programşn 

mantşgş bas arş standartlarşnş ve o grencilerin o gretmenlerin ve okullarşn egitim performanslarşnş 

arttşrmak olmus tur. Bo ylelikle yeni binyşlda mufredat, pedagoji, degerlendirme, egitim, o denek, 

go zlem, hedef belirleme, kaynak saglama, o vgude bulunma gibi olgular bu amac icin ele 

alşnmşs tşr. Bir o gretmen olarak, o grenme programşnş bireysel ihtiyaclara uydurabilmek icin 

cocuklarş da dinlemek gerekmektedir (Dean 2000: 29). 

 

3.1.4. SES–e Gore Okullarön Alt Yapölarö 

 

Bakioglu“na (1999:25,34) go re okullardaki mevcut o grenci sayşsş ile okul yo netimi 

arasşndaki iletis imde o gretimin kalitesi uzerinde sşnşf mevcudunun o nemli bir etkisi 

bulunmaktadşr. O grencinin o grenmesi ve davranşsş uzerinde sşnşf mevcudunun rolu sşnşftaki 

uygulama ve mufredatş o grenme konusu uzerinde sşnşf mevcudunun etkisi, kalabalşk sşnşf icinde 

o grenim go rme konusunda o grencilerin go rus leri alşndşgşnda gercekci bir yo netim sureci 

yas anmaktadşr. 

O grenci sayşsşnşn yuksekligi go z o nune alşndşgşnda mevcut derslikleri tas şnabilir 

mobilyayla, go sterim perdeleriyle, karartma paravanlarşyla donatmak verimi artşracaktşr 

(Roldan 2003:99). Mevcut o grenci sayşsşna yo nelik yapşlan aras tşrmalar, bu konuyla ilgili bazş 

sorunlarş ortaya cşkaramamşs tşr. O rnegin davranşs , motivasyon, kendine saygşnşn 

kazanşlmasşnda sşnşf mevcudunun o grenciye etkisi, o gretmen ve okul yo neticilerinin mesleki 

yas antşsşnşn kalitelerine olan katkşsş okul yo neticisinin okulunda ne tur problemler hissettigi 

gibi (Bakioglu 1999: 23,24). Aras tşrma yapşlan okullarşn altyapşsş, fiziki o zellikleri ile ilgili 

ayrşntşlş bilgiler EK 10“da verilmis tir.  

Alt SES“deki bir okulda  her sşnşfta 45“ten fazla o grenci, orta SES“de ise35-40 o grenci, 

ust SES“de ise yaklas şk 22 o grenci bulunmaktadşr. Fiziki altyapş acşsşndan alt SES“deki bir 

okulda  1 kutuphane, 1 Fen laboratuarş, 1 cok amaclş salon, 24 Bilgisayarlş bir oda yeralşrken  

orta SES“de 1 bilgisayar laboratuarş, 1 fen laboratuarş, 1 cok amaclş salon, 1 kutuphane, 1 is  

egitim atelyesi, 17 dersane (2“s er kis ilik sşralar, her sşnşfta toplam 40 o grencilik sşra mevcut), 1 

o gretmenler odasş, ust SES“de ise 2 kutuphane, 4 muzik salonu, 1 bale odasş, 5 resim ato lyesi, 4 

basket salonu, 2 tenis kortu, 2 beden egitimi kucuk salon, zumre odalarş, 4 o gretmen odasş, 5 

yemekhane, 1 fen laboratuarş, 1 kimya laboratuarş, 1 fizik laboratuarş mevcuttur. Go rsel 

materyal olanaklarş acşsşndan alt SES“deki bir okulda 3 televizyon, 1 video, 2 vcd calar, 2 
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tepego z, 1 projeksiyon makinesş, orta SES“de butun sşnşflarda televizyon ve VCD var, 5 

Tepego z, 26 tane bilgisayar, internet baglantşsş, 100 tane harita ve benzeri s eyler mevcut iken 

ust ses“de 100 bilgisayar, 6 projeksiyon makinesi, 6 tepego z, 15 tv, 250 harita vb. 

bulunmaktadşr. 

 

3.1.5.SES–lerine Gore Okul Yonetimlerinin Durumu 

 

Birinci alt problemde okul yo netimiyle ilgili bulgular olus turulurken egitim ’ o gretime 

ve okul ’ toplum iliskisine yo nelik ces itli acşk uclu sorular okul yo neticilerine yo neltilmis  ve 

as agşdaki bulgulara ulas şlmşs tşr. Ilko gretim evresi insanşn yas ama uyum saglamasşnda bircok 

is leve sahiptir. Bilgi cagşnşn ekonomide, yo netimde, ailede etkilerinin yas andşgş, daha da 

gelis tigi bir surecte is levleri daha da atmaktadşr. Laycock (2001:71)“un calşsmasşnda hem dil 

hem de matematigin kullanşmşnşn bas arşlmasşna o nem verme, cocuklarş bilimle tanşs tşrma, tarih, 

cografya ve din egitimi alanlarşnda anlamayş gelis tiren o neriler saglama, bir dizi estetik 

aktiviteleri sunma, resim ve tasarşm, teknoloji ve problem co zmeyi saglayan pratik calşsmalar 

icin mufredat icinde fşrsatlar saglama, cocuklarş bilgisayarla tanşs tşrma, insanlarşn hayatlarşnş 

nasşl kazandşklarşnş iceren yetiskinlerin hayatlarşyla ilgili cocuklara fikirler verme gibi is levlerin 

bu kurumlarda gercekles ebilecegi uzerinde durulmus tur. Bu kurumlarda da yo netimin tas şdşgş 

nitelikler kurumun bulundugu durumu belirleyebilir. Sşnşf yo netimi acşsşndan yaklasşldşgşnda 

okul yo netimi, bir bakşma sşnşflardan olus an bir butunun, bir unitenin yo netimi olarak da 

dus unulebilir. Baska bir ifade ile okul yo netimi, sşnşf yo netiminin ust sistemi demektir 

(Akt.C elikkaya 1999:115). SES“e go re okullarşn alt yapşsşndan, o grenci ailelerinin ve okullarda 

go rev yapan o gretmenlerin yanş sşra okul yo netiminin de davranşs larşnda, etkinliklerinde ve 

beklentilerinde farklşlşklar ortaya cşkmaktadşr. Sosyal Bilgiler dersi kapsamşnda ele alşnan okul 

ve toplum iliskilerinin yeterli duzeyde gerceklesmesinin o grencinin toplumsallasmasşnş ve iyi 

birer vatandas  olmalarşnş saglamak anlamşna geldigi so ylenebilir.  

Alt SES“deki okullarda o grencilere yo nelik gercekles tirilen ortak etkinlikler (Kultur, 

sanat, spor, yarşsma gibi) incelendiginde, okullar arasş futbol musabakalarş, yşlda bir kez sşnşflar 

arasş bilgi yarşsmasş, kardes  okul (Osmangazi Ilko gretim Okulu) ile ilgili sergiler, kompozisyon 

yarşsmalarş, tiyatro calşsmalarş ve go sterileri, sşnşflar arasş ces itli alanlarda spor turnuvalarş, 

okullar arasş bilgi yarşsmalarş duzenlendigi go rulmektedir. Orta SES“deki okullarda ise il 

capşnda eskrim musabakalarş, il capşnda folklor yarşsmalarş, ilce capşnda futbol musabakalarş, 

s iir yarşsmalarş, resim yarşsmalarş, satranc turnuvalarş, resim sergileri duzenlenmektedir. U st 

SES“deki okullarda, sşnşf geceleri duzenlendigi, okul icinde kulturel, sportif yarşsmalar 
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yapşldşgş, il ve ilce capşnda bilgi, resim, s iir, folklor, satranc yarşsmalarş ve sportif yarşsmalara, 

voleybol, basketbol, tenis turnuvalarşna katşlşmşn oldugu, kayak ve yuzme okullarşnşn acşldşgş, 

resim sergileri, takş sergileri, trafik ve tas ştlar sergisi, bale go sterileri, gitar ve piyano resitalleri, 

ingilizce oyunlar ve muzikallerin oynandşgş, tiyatro go sterileri, sinema go sterimleri, geleneksel 

Bursa go sterileri, Mayşs s enlikleri, yazarlarla so yles iler, alanşnda o nemli kis ilerle so yles iler, 

verem savas  haftasş gibi gunlerde kaynak kis ilerle bilgilendirme toplantşlarş, ilkyardşm egitimi, 

Minik Kalemler Gazetesi hazşrlşklarşnşn yapşldşgş go rulmektedir. Yarşsmalarşn butun okul 

etkinlikleri arasşnda yer almasşna ragmen bireysel, sanatsal ve kulturel etkinliklerin daha cok ust 

SES okullarda yapşlmasş aras tşrmadaki beklentiyi destekler niteliktedir. 

Alt SES“deki okullarşn egitimin kalitesini arttşrmak icin merkezi yo netimden bagşmsşz 

calşsmalarş acşsşndan o grenci ailelerinin desteginin yetersiz oldugu, aynş zamanda sşnşrlş gelen 

kaynaklarla ucretli hizmetli parasş, temizlik s irketi giderleri icin o denmesi dikkat cekmektedir. 

Orta SES“deki okullarşn bagşmsşz calşsmalarş arasşnda go nullu velilerin destegi ile her turlu 

olanaklara o zellikle materyaller boyutunda sahip olundugu go rulmektedir. U st SES“deki 

okullarşn bagşmsşz calşsmalarşnda (derslere go rsel materyal saglama, yardşmcş kaynaklarş 

cogaltma olanaklarş gibi) o grenci ailelerinin desteginin her turlu olanaklara ust duzeyde 

eris ilmesinin o nemli rol oynadşgş kaydedilmis tir. Ayrşca agac dikme, kardes  okula ve yardşma 

muhtac insanlara yardşm kampanyasş duzenleme gibi faaliyetler de gercekles tirilmektedir. Okul 

yo netimi okulun cevreyle butunlesmesi icin gerekli tedbirleri almalşdşr (To remen ve Kolay 

2003:350). Yeni teknolojik gelismeleri okula kazandşrma ve bunlarş kazandşrdşktan sonra 

personelin bunlardan rahatlşkla yararlanabilmesi icin gerekli tedbirleri alma ile okulun kalitesi 

artşrşlşr. Alt SES“deki okullarşn o grenci aileleriyle yuruttugu iletis im incelendiginde, yşlda ikis er 

kez birebir sşnşf toplantşlarş, iki kez de butun velilerle buyuk ortak toplantşlarşn yapşldşgş 

saptanmşs tşr. Velilerle iletis im duyuru kagştlarş cşkarşlarak toplantşlara cagrşlmasş s eklinde 

olmaktadşr. Orta SES“deki okullarşn, daha cok telefonla iletis im kuruldugu, okula gelemeyen 

velilerin evlerine de ziyaret yapşldşgş, yuz yuze iletis imin etkililigine inanşldşgş go rulmektedir. 

Yşlda iki kez veli toplantşsş yapşlmaktadşr. Genellikle istenmedik davranşs larş go steren 

o grencilerin aileleriyle daha cok iletis im kurulmaktadşr. U st SES“deki okullarşn o grenci 

aileleriyle yuruttugu iletis ime bakşldşgşnda Internet uzerinden, cep telefonu mesajşyla, eve 

go nderilen yazşlarla haberlesme ve iletis im kurduklarş saptanmşs tşr. Genel toplantşlar yşlda iki 

kez yapşlmaktadşr. Bir do nemde o grenci aileleriyle en az iki kez yuz yuze go rusme 

yapşlmaktadşr. O zellikle o grencilerin davranşs larşyla ilgili go rusme yapşlmaktadşr. 

O gretmenlerin ihtiyaclarş dahilinde telefonla da randevu verilerek veliler okula davet 
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edilmektedir. Bireysel bas arşlarşn degerlendirilmesi icin velilerle o zel go rusme gunleri 

saptanmaktadşr. Yşl sonunda her sşnşfta davranşs larla ilgili bir mahkeme kurulmaktadşr.  

Okul-toplum iliskisine o nem veren okul yo neticileri bas arşlş olmaktadşr. Insan yo netimi 

okul programlarş yo netimi acşsşndan yeterli olunmasş da gereklidir. Egitimin bir butun oldugunu 

egitim sisteminin hiyerars ik bir yapşya sahip oldugunu, iyi bir rehber olmasş gerektigini, 

idareciligin sadece kuralcşlşk olmadşgşnş, diyalog ve eles tiriye acşk oldugunu, ekip calşsmasşnşn 

bas arşya ulas tşrdşgşnş, personeline guvenmesi gerektigini, esas mesleginin o gretmenlik oldugunu 

unutmamasş gerektigini, o zellikle Milli Egitim Mevzuatşna hakim olunmasş gerektigini dus unen 

okul yo neticileri cagdas  yo netici tipine girmektedir. Alt SES“deki okullarşn yo netim kadrosu ve 

o gretmenleri, egitim-o gretim etkinlikleri dşsşnda harcadşklarş fazla calşsmaya iliskin olarak 

haftada bir gun no bet tutulmaktadşr. Orta SES“deki okullar yo netim kadrosunu ve o gretmenleri 

no bet tutmakta ve sergiler duzenlemektedirler. U st SES“deki okullarşn toplantşlar, hizmet ici 

takviye kurslarş duzenlendigi, sergiler ile birlikte sşnşf o gretmenlerinin her konuda idareyle 

butunles tikleri, her turlu calşsmada go nullu olarak yer aldşklarş saptanmşs tşr. 

Alt SES“deki okullarda o grencilere yo nelik olmak uzere hafta sonlarş Cumartesi gunleri 

yetis tirme kurslarş acşlmaktadşr. Turce, Fen ve Matematik dersleriyle ilgili kurslara katşlşm daha 

cok olmaktadşr. Kurslar ucretlidir ve her bir o grenciden bir do nem icin 50 YTL alşnmaktadşr. 

Okul yo netimi, Cumartesi gunleri sabahtan aks ama kadar okulda bulunmaktadşr. O gretmenler 

de is leri olunca erken gelip gec gitmektedirler. Orta SES“deki okullarda hafta sonlarş yetis tirme 

kurslarş duzenlenmektedir. Maddi durumu iyi olmayan o grencilerin %10“unun kurs giderlerini 

okul kars şlamaktadşr. O grenci bas şna 70 YTL kurs ucreti dusmektedir. U st SES“deki okullarda 

ucretsiz kurslar, ders ve becerilere yo nelik olarak hafta sonlarş duzenlenmektedir. Hafta ici 

17.00-17.30 arasş olmak uzere hafta sonu ise 11.00“den sonra matematik, Turkce, Ingilizce 

konularşnş iceren kurslar duzenlenmektedir. Geri kalmşs  o grenciler icin hafta sonu bilis sel 

anlamda ucretsiz takviye dersleri verilmektedir. Ancak basketbol, voleybol, satranc, bale, gitar, 

kayak, tenis gibi konulardaki kurslar ucretlidir ve saati 11 YTL“dir. Hafta icin 17.00-17.30 

arasşnda calşsma olmaktadşr. O gleden sonralarş o grencilerin ilgi duyduklarş alanlarda calşsma 

yapmalarş icin 6-7-8.sşnşflara yo nelik kulup calşsmalarş duzenlenmektedir. Geleneksel egitim 

yo netimi yaklas şmşnda yo neticinin egitim ve gelisme gereksinimlerinin saptanmasş, bu 

gereksinimlere uygun egitim programlarşnşn tasarlanmasş, bu programlarda hangi yo ntem ve 

tekniklerin kullanşlacagşna karar verilmesi genel olarak egitim biriminin yo neticisi veya bir ust 

yo neticinin sorumluluk alanşna girmektedir„ (Turpoglu 1998: 248). 

Alt SES“deki okullarşn o grencilerinin okul dşsş zamanlarda dershane, etud merkezi gibi 

kurumlarşn actşklarş kurslara katşlşmş konusunda 4., 5., 6. ve 7.sşnşfa giden o grencilerin %8“i 
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dersaneye devam ettigi, buyuk capta katşlşmşn ise 8.sşnşfta oldugu go rulmektedir. Yo netim, 

cocuklarşn test becerilerini artşrdşklarş dus uncesiyle dersaneye sşcak bakmaktadşr. Dersane 

ucretleri ise ortalama 1 milyar civarşnda ve 12 taksite bo lunmektedir. Orta SES“deki okullarşn 

o grencilerinin dershane, etud merkezi gibi kurumlarşn actşklarş kurslara katşlşmşna bakşldşgşnda, 

kul dşsşnda 7. ve 8. sşnşf o grencilerinin Ortak Kurullar Sşnavşna (OKS) iyi hazşrlanabilmek icin 

genellikle dersaneye devam ettikleri, okul yo netiminin dersane olayşna sistem gerektirdigi icin 

sşcak baktşklarş go rulmektedir. U st SES“deki okullarşn o grencilerinin de dersane, etud merkezi 

gibi kurumlarşn actşklarş kurslara katşlşmşna bakşldşgşnda, 8. sşnşflardaki o grencilerin dersaneye 

gittigi, okul dşsş dersaneye giden toplam 10 o grenci gibi az sayşda o grencinin olmasşnda okulun 

kendi bunyesinde acmşs  oldugu kurslarşn payşnşn oldugu ortaya cşkmşs tşr. Okul yo netimi, 

dershanelerin sistem gerektirdigi icin var olduguna inanmaktadşr, bu yuzden olumlu tavşr 

takşnmaktadşrlar. Alt SES“deki okullar psikolojik danşsman- rehber bulunmaktadşr. Her gun her 

o grenciye yo nelik go rusme saatinde o grencilerle iletis im kurulmaktadşr. Duzenli calşsmakta, 

sşnşflarda etkinlikler yapmakta, planlş, yşllşk planlarş do nem bas şnda o gretmenlere vermekte, her 

ay yapşlacak etkinlikleri sonuclarşyla ilgili rapor hazşrlamakta oldugu go zlenmis tir. Aynş s ekilde 

Orta ve U st SES“deki okullar psikolojik danşsman- rehber bulunmaktadşr.  

Okulda katşlşmcş ve demokratik bir yo netim anlayşsş benimsenmelidir (To remen ’ 

Kolay 2003:350). Karara katşlşmşn olmasş icin de egitim o rgutlerinde demokratik bir yo netim 

anlayşsş hakim olmalşdşr. Demokratik yaklas şmda insancşl sosyal iliskiler so z konusudur. 

Aydşn“şn Koffman ve Serge“den aktardşgşna go re insanlar, kendini gercekles tirme gereksinimi 

icinde bulunmaktadşrlar (Akt:Aydşn 2000:35). Bilgi cagşnda bilgi en buyuk guc kaynagşdşr. 

Gunumuzde sanayilesmis  ulkeler bilgiyi uretirler. U lkemizi de bu hşzlş degis im surecinden ayrş 

dus unulemez. Yeni olan s ey degis imin hşzş ve oranşdşr (Turpoglu 1998:347). ”Kendini 

gelis tirme, kis inin kariyerini gelis tirmesi ve ilerlemesi; heyecanla yuruttugu bir is te bas arşsşnş 

arttşrmasş; o zel nitelik veya becerilerini gelis tirmesi; gizli gucunun butunune erismesi, yani 

kendini gercekles tirmesidir. 

Egitim-o gretim ve yo netimin verimliligini artşrşp, egitim kalitesini yukseltmek ve bu 

konuda surekli gelis imi saglamak icin gerekli aras tşrmalarş yapmalşdşr. Bunun icin surekli 

kendini gelis tirmeli, super lider o zelliklerini go sterip personelini gelis tirmelidir (To remen, 

Kolay 2003:350). Toplam Kalite konusunda Deming“in 14 ilkesinin egitime uyarlanmşs  

s eklinde urun ve hizmet gelis imi konusunda tutarlş hedefler yaratmak, yeni bir felsefe kabul 

etmek, degerlendirmede sadece sşnavlara guvenmemek, birlikte isbirligi icinde calşsmak, urun 

ve hizmet sistemini surekli gelis tirip, sonsuza dek yas atmak, o gretmenlere egitim programlarş 

duzenlemek, liderlik yapmak, korkuyu dşs lamak, bariyerleri kşrmak, slogan ve zorlamalarş bir 
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kenara bşrakmak, sayşsal veri kullanmamak, birlikte calşsmaktan gurur ve nes e duyulmasşnş 

engelleyecek problemleri ortadan kaldşrmak, coskulu egitim ve yenileme kurslarş planlamak, 

gecis imi bas armak icin harekete gecmek (Bakioglu 1999: 24,25).  Okul yo neticilerinin teknik, 

insancşl ve kavramsal yeterliklere sahip olmasş gerekmektedir. Bu baglamda insancşl yeterlikleri 

su s ekilde o zetlemektedir. ” Insancşl yeterlikler: Insancşl yeterlikler, birey ve gruplarş anlama ve 

guduleme yeterlikleri olarak da kabul edilebilir. Etkili calşsma ve ortak caba olus turabilme, 

baskalarş hakkşndaki varsayşm, inanc ve tutumlarş, bunlarşn kullanşlşs  yo ntem ve sşnşrlarşnş 

go rebilme, bireysel farklşlşklarş go zetme insan iliskilerine yo nelik o zellikler olarak go rulmelidir 

(To remen, Kolay 2003: 343). 

Sinangil ve Oresi“in Turkiye“de calşs an yabancş yo neticilerle ilgili yaptşklarş calşsmada 

ise o zellikler farklş bas lşklar altşnda toplandşgş go rulmektedir. Bunlar isbilgisi ve motivasyon, 

iliski kurabilme becerisi, esneklik, uyum ve aile durumudur. Kendisini gelis tirmeyen bir 

yo neticinin personelini gelis tirmesi mumkun degildir. Okulda o grenen birey ve o grenen 

organizasyon felsefesini yerles tirmelidir. Bu s ekilde okulunu o grenen okula cevirmelidir. 

O grenen okulda bas ta o gretmenler kendini gelis tirecek sonra da bu davranşs lar o grenciye de 

yansşyacak dolayşsşyla o grencilerin bas arşsş da artacaktşr. Okulunda ekip calşsmasş ruhunun 

yerlesmesini saglamalşdşr. Bu s ekilde okulunda kolektif hareket edilmesini saglayarak 

personelin butunlesmesini saglar (To remen, Kolay 2003:350). Genis  bir o grenci kesiminin ve 

toplumun ihtiyaclarşnş kars şlayabilecek program ve hizmetler sunabilme, okullarşn, hayat boyu 

egitimin bir parcasş olmasşnş saglama, okullarşn, okul destek hizmetleri dagştşmşnşn merkezi 

olmasşnş saglama konularşnda okul yo neticilerinin nitelikleri buyuk rol oynayabilir. 

Yo neticilerin yenilesmede bas arşlş olmasşnda onlarşn degisme uzmanş (ajanş) olarak secilme, 

yetis tirilme ve desteklenmeleri o nem tas şmaktadşr (Balcş 2001:113,116). Iyi performans ve 

yaratşcşlşk go steren kis ilerin o dullendirilmesi ve go rus lerine yer verilmesi gerekmektedir 

(Kasatura 2004:1). C agcşl okul yo netimi ve sşnşf yo netiminde, o grenci, o gretmen, o grenci 

aileleri ve en o nemlisi toplumun okul sureclerine katşlmasş, okul dşsş cevrenin okula destegi 

okul ve egitim sisteminin bas arşsşnş ve TKY“nin egitimde uygulanmasşnş mumkun kşlmaktadşr. 

Bireylerin her konuda dus uncelerini acşkca ifade edebilmelerine fşrsat verilmelidir. Bireylerin 

hem bireysel hem de ortaklas a is  yapabilmelerine ve bas arşmlar da bulunabileceklerine 

inanşlmalşdşr. Dus unce, politika ve sorunlarşn eles tirel bir bicimde analiz edilebilmesine ve 

bundan yararlanşlmasşna fşrsat tanşnmalşdşr (Sisman ve Turan 2002:56,117-118). 

Birinci alt problemimiz cagdas  bilginin kullanşmş ve ediniminde o grencinin sosyo 

ekonomik statusunun belirlenmesi idi. Bu baglamda konumuzun akto rleri olan o grenciler, 

aileleri, okullarş, o gretmenleri, okul yo netimleri tek tek ele alşnmşs tşr. Birinci alt problem ile 
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ilgili dikkate deger sonuclara ulas şlmşs tşr. O grencilerin okul dşsşndaki zamanlarş ve bu zamanşn 

yo netimi, kendisini gelis tirme istek ve cabasş icinde olan yo neticilerin varlşgş, o gretmenlerin 

okul ile aileler arasşnda iletis imi saglamalarş, ailelerin cocuklarşnş birey olarak go rmeleri olumlu 

bir o grenme atmosferinin olusumunda etkili olabilmektedir. 

 

3.2. O grencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde C agdas Bilgiyi Edinimi ve Kullanöm Duzeyi 

Sönöf   Duzeylerine (4., 5., 6.ve 7. Sönöf ) Gore Degismekte midir? (Ikinci Alt Problem) 

 

Aras tşrmada, ” O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm 

duzeyi sşnşf duzeylerine (4.,5.,6.ve 7. sşnşf ) go re degismekte midir? sorusu ikinci alt problemi 

olus turmaktadşr. Bu baglamda, o grenci, aile ve o gretmen boyutlarş ayrş ayrş dikkate alşnarak 

incelenmis tir. Ikinci alt problemde o grencilerle ilgili bulgular olus turulurken, Ek 5 

” O grencilerin C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşna Yo nelik O lcme Aracş„, Ek 6 ” O grencilerin 

C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşna Yo nelik Tutum Testi„, Ek 9 ”Davranşs  Belirleme Testi„, 

Ek 2 ” O grenci Tutum-Davranşs  ve Egitim ’ O gretim Yeterliligine Iliskin O gretmen Go rus  

Go zlem Anketi„ Ek 7 ” O grenci Ailelerine Yo nelik O lcme Aracş„ ve Ek 8 ” O grenci Aileleri 

Ro portaj Sorularş Anketi„nde yer alan hem kapalş hem de acşk uclu ces itli sorular 

degerlendirilmis tir. Bu bo lumde ilk olarak, o grencilerin ” C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşna 

Yo nelik Tutum Testi„nde verdikleri cevaplarşn sşnşflara go re kars şlas tşrşlmasşyla elde edilen 

anlamlşlşk tablosuna yer verilmis tir. Ilgili tutum testi sonuclarş uzerine sşnşf duzeyleri dikkate 

alşndşgşnda o grenciler arasşnda genel olarak anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek degiskenli 

varyans analizi kullanşlarak toplam puan esas alşnarak incelenmis tir. 

 

Tablo 41-Sönöf   Duzeylerine Gore C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömöna Yonelik Tutum 
Testi ANOVA Sonuclarö 

Kareler toplamş Serbeslik derecesi Ortalama F Anlamlşlşk duzeyi 
Gruplar arasş 724,691 3 241,564 2,438 ,063 
Gruplar ici 197788,427 1996 99,092   
Toplam 198513,118 1999    

 

Tabloda go ruldugu gibi genel olarak anlamlş bir farklşlşk olmadşgş saptanmşs tşr. C agdas  

bilgi edinimi ve kullanşmşyla ilgili tutum testi sonuclarş uzerine sşnşf duzeyleri dikkate 

alşndşgşnda o grenciler arasşnda anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek degiskenli varyans 

analizi kullanşlarak her bir test maddesi icin incelenmis tir. Toplam 44 maddeden olus an bu 

tutum testinin genel olarak 40 maddesinde 0.05 duzeyinde farklşlşk oldugu, diger 4 tanesinde 

olmadşgş go rulmus tur.  
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Tablo 42- Sönöflara Gore O grencilerin C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömönö 
Belirlemeye Yonelik Tutum Testi 

Sönöf Duzeyi 
 

G
en

el
  

Fa
rk

 
4-

5 

4-
6 

4-
7 

5-
6 

5-
7 

6-
7 

1-O gretmenim bana ceza verdiginde icimden ders calşsmak gelmiyor. + +   + +  
2-Yaptşklarşma iliskin baskalarşnşn guzel s eyler so ylemesi cok hosuma gider. + + + +    
3-O gretmenim ve ailem tarafşndan cezalandşrşldşgşmda kendimi ko tu hissederim. +   +  + + 
4- Yanlşs  yaptşgşm zaman arkadas larşmşn benimle dalga gecmesinden korkarşm. +  +  +   
5- O gretmenimi, anne-babamş hayal kşrşklşgşna ugratmamak icin cok calşsşrşm. +   +    
6- Iyi not aldşgşm zaman derslerimi isteyerek izlerim. +   +  +  
7- Sşnavlara genellikle bir gun o nceden calşsşrşm. + +  + +  + 
10-Okulun yeteneklerimi gelis tirdigini dus unuyorum. + +  + +  + 
11- Gecen yşla go re kendimi aras tşrma yaparken daha yeterli, bas arşlş 
hissetmekteyim. + + +   + + 

12- Aras tşrma yaparken, daha sonra ne olacak diye cok merak ederim. +    +   
13- Konularş anlamak icin arkadas şmdan daha fazla zaman harcarşm. +   +  + + 
14- Okuldaki etkinliklere (aktivite, calşsmalara) katşlmak cok hosuma gidiyor. +  + +    
15- Bir sonraki derste is lenecek konulara hazşrlşklş girerim. + +   + +  
16- Davranşs larşmş baskalarşnşn beklentilerine uydururum. +   +  +  
17- Arkadas larşmşn kis isel sorunlarşnşn co zumunde yardşmcş olabiliyorum. +     +  
18- Yeni s eyleri merak eder, onlarş denerim. + + +  + +  
19- Anne ve babamşn yas am hakkşndaki go rus leri benim icin yeterlidir. Baska 
bir kşlavuza ihtiyac duymam. + +  + +  + 

20- O gretmenim calşsmama bakmak isterse bu hosuma gider. + +   + +  
21-Sşnşfta arkadas larşmla birlikte tartşs arak ve sohbet ederek o grenmeyi severim. + + + +    
22-Sessiz okumayş severim. + + +  + +  
23-Sşnava hazşrlanşrşm ama sşnavdan sonra buyuk bo lumunu unutuyorum. +  + +    
24- Bir konu uzerinde calşsşrken aynş zamanda baska s eyler de dus unurum. + +      
25- So ylediklerim kabul edilmedigi zaman kendimi bas arşsşz ve yenilmis  
hissederim. + +   + +  

26- Hatalş arac kullanan kis ilerin arac plakasşnş alşp ilgili yerlere bildirmek 
isterim. +   +   + 

27- Toplu tas şma araclarşna binerken her zaman sşraya girerim. + +   +   
28- Derslerde konuyu anlayamayan arkadas larşma elimden geldigince yardşm 
ederim. +       

29- Sşnşf ici etkinliklerin (calşsma, aktiviteler) belirlenmesinde go rus umuz alşnşr. +    +   
31- Hatalarşmş yanlşs larşmş acşkca so ylemekten cekinirim. +    +   
32- Bazş s eyleri ailemin istedigi s ekilde yapmazsam sorun olur. + +  + +   
33- Yaptşgşm is lerin nasşl gittigini takip ederim. + +   + +  
34- Yanlşs  oldugunu bildigim bir go ruse kars ş kendi dus uncelerimi so ylerim. +  + +  +  
35- Sorunlarş, yaratşcşlşgşmş kullanarak co zerim. +  +     
36- Gunluk olaylarla ilgilenirim ve gazete okurum. + +    +  
37- Kendi kendime calşs abilirim. +   +  + + 
38- Arkadas larşmla takşm calşsmasş yaparşm. +       
39- Sşnşf icindeki tartşsmalarda degis ik go rus leri dile getirmekten kacşnmam +       
40- Ani kararlarş verir sonra pismanlşk duyarşm. +       
41- O devler bana fazladan, ek calşsma gibi gelir bir an o nce kurtulmak isterim. +  +  +   
42- Bilmedigim kelimeleri aras tşrşrşm. + +      
43- Yaptşgşm her s eyden sorumlu oldugumu dus unuyorum. +     +  

+ Aralarşnda fark olan maddeler 
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Sşnşf duzeylerine go re farklşlşklarşn kaynaklarş incelendiginde ”Aras tşrma yaparken, 

daha sonra ne olacak diye cok merak ederim, Arkadas larşmşn kis isel sorunlarşnşn co zumunde 

yardşmcş olabiliyorum, Bir konu uzerinde calşsşrken aynş zamanda baska s eyler de dus unurum, 

Sşnşf ici etkinliklerin (calşsmalar, aktiviteler) belirlenmesinde go rus umuz alşnşr, Sorunlarş, 

yaratşcşlşgşmş kullanarak co zerim, Bilmedigim kelimeleri aras tşrşrşm, Yaptşgşm her s eyden 

sorumlu oldugumu dus unuyorum.„maddelerinde do rt ve bes inci sşnşfşn digerleri arasşnda 

anlamlş fark bulunmus tur. Aynş s ekilde iki sşnşf duzeyi arasşnda farklşlşgşn ortaya cşktşgş 

maddelerin sayşsş dokuzdur ve do rt ve bes inci sşnşfşn digerleri arasşnda farklşlasmalarşn oldugu 

go rulmus tur. 

 Sşnşf duzeylerine go re farkşn kaynagşna bakşldşgşnda uc sşnşf duzeyi arasşnda farklşlşgşn 

ortaya cşktşgş maddelerin sayşsşnşn 12 oldugu bulunmus tur. ” Sşnavlara genellikle bir gun 

o nceden calşsşrşm, Okulun yeteneklerimi gelis tirdigini dus unuyorum, Gecen yşla go re kendimi 

aras tşrma yaparken daha yeterli ve bas arşlş hissetmekteyim, Yeni s eyleri merak eder, onlarş 

denerim, Anne ve babamşn yas am hakkşndaki go rus leri benim icin yeterlidir. Baska bir kşlavuza 

ihtiyac duymam„ maddeleri, do rt sşnşf duzeyi arasşnda farklşlşgşn ortaya cşktşgş maddeleri 

olus turmaktadşr. 

Pollard ve Triggs (2000:133)“in aras tşrmasşnda o grenciler, 5. ve o zellikle 6. sşnşfta 

kendi bas arşlarşndan zevk aldşklarş ortaya cşkmşs tşr. Bas arş devamşnda gudulenmeyi 

getirmektedir. O grencilerin, o gretmenlerinin calşsmalarşnş degerlendirmeleri sşrasşnda 5. ve 6. 

sşnşflarda endis eli, heyecanlş, korkmus , s as şrmşs , suclu, utanmşs , kendilerinden emin olmayan 

tavşrlar icine girdikleri go zlenmis tir. O grencilerin yeni o grendiklerini arkadas larşyla tartşsmalarş 

baglamşnda bazş seyleri ” cok„ tartşs tşklarşnş dus unen bes inci yşlda %41 iken 6.yşlda %37“e 

dusmektedir. O grencilerin yarşsşndan fazlasş tartşsmak icin cok az zaman harcadşklarşnş 

belirtmis lerdir. Gruplar halinde yapşlan calşsmalarşn birinci sşnşftan 5. sşnşfa kadar giderek 

azalmşs  ve 6.sşnşfta tekrar artmşs  olmasş bu yo ntemin etkili oldugunu go stermis tir. C ocuklarşn 

Sosyal Bilimler hakkşndaki dus unceleri cok ces itlidir. Tarih konularş ile ilgili olarak do rduncu 

sşnşftaki o grencilerin %40“ş ” cok„, bes inci sşnşfta %80“i ” biraz„ ve ” cok fazla degil„ biciminde 

cevap vermis lerdir. Altşncş sşnşfta ” biraz„ tarih yaptşklarşnş dus unenlerin oranş %51“dir. 

C ocuklarşn yorumlarşnda cografya ve tarih konularş icin isteksizligin olmasşnda o zellikle 

bes inci ve altşncş sşnşflarda zaman azlşgş ve icerigin agşrlşgşnşn etkisi oldugu saptanmşs tşr 

(Pollard, Triggs 2000: 53,78). 
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Sönöf Duzeylerine Gore Davranös Belirleme Testi: C agdas  bilgi edinimi ve kullanşmşyla ilgili 

tutum testi sonuclarş uzerine 4., 5., 6. ve 7. sşnşf duzeyleri o grencileri arasşnda anlamlş bir 

farklşlşk olup olmadşgş, tek degiskenli varyans analizi kullanşlarak incelenmis tir.  

 
Tablo  43-Sönöf Duzeylerine Gore Davranös Belirleme Testi ANOVA Sonuclarö 

   Kareler 
toplamş 

Serbeslik 
derecesi 

Ortalama F Anlamlşlşk 
duzeyi 

C evre bilincine sahip  Gruplar arasş 1,548 3 ,516 1,241 ,293 
 olma Gruplar ici 830,002 1996 ,416   
  Toplam 831,550 1999    
Planlama yapma Gruplar arasş 3,254 3 1,085 7,065 ,000 
  Gruplar ici 306,402 1996 ,154   
  Toplam 309,655 1999    
Uzlasmacö olma Gruplar arasş 7,992 3 2,664 6,116 ,000 
  Gruplar ici 869,350 1996 ,436   
  Toplam 877,342 1999    
Hukuk kurallaröndan  Gruplar arasş 7,395 3 2,465 19,382 ,000 
haberdar olma Gruplar ici 253,864 1996 ,127   
  Toplam 261,260 1999    
Paylasömci olma Gruplar arasş 26,371 3 8,790 12,407 ,000 
  Gruplar ici 1414,116 1996 ,708   

Toplam 1440,487 1999    
 

Toplam 9 maddeden olus an bu davranşs  belirleme testinin Genel olarak sşnşf duzeyleri 

arasşnda cevre bilincine sahip olma dşsşnda diger maddeleri arasşnda 0.05 duzeyinde farklşlşk 

oldugu go rulmus tur. Buna go re ”cevre bilincine sahip olma„ dşsşnda uzlasmacş olma  ile ilgili 

4.-6. sşnşf duzeylerinde anlamlş farklşlşk vardşr.Farklşlşgşn kaynagş incelendiginde ” uzlasmacğ 

olmaÇ maddesi do rduncu ve bes inci sşnşf duzeyi arasşnda anlamlş farklşlşk go sterdigi 

bulunmus tur. Ö Planlama„ maddesi  ise bes inci sşnşfşn digerleri arasşnda alamlş farklşlşk 

go stermektedir. Do rduncu sşnşf ve digerleri ile 5.-6. sşnşf duzeyleri arasşnda farklşlşgşn 

saptandşgş madde ” paylas ğmÇ maddesidir.  ”Hukuk kurallarğndan haberdar olmaÇ maddesi ile 

ilgili farklşlşgşn kaynagşnşn  4.-5. ve 5.-7. sşnşf dşsşndaki sşnşf duzeylerinden kaynaklandşgş 

go rulmus tur. 

 
O grenci ailelerine yonelik olcme aracönşn sonuclarş uzerine sşnşf duzeyleri dikkate alşndşgşnda 

aileler arasşnda genel olarak anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş, tek degiskenli varyans analizi 

kullanşlarak incelenmis tir. 
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Tablo  44-O grenci Aileleri I le I lgili Testin Sönöf Duzeylerine Gore ANOVA Sonuclarö 
  Kareler toplamş Serbeslik 

derecesi 
Ortalama F Anlamlşlşk 

duzeyi 
Gruplar arasş 1575,046 5 315,009 2,830 ,018 
Gruplar ici 17364,065 156 111,308   
Toplam 18939,111 161    
  

Tablodan da go ruldugu gibi genel olarak sşnşf duzeylerine go re anlamlş farklşlşk 

bulunmus tur. Bu farklşlşgşn kaynagşnş belirlemek icin her bir test maddesi tek degiskenli 

varyans analizi ile incelenmis tir. Toplam 43 maddeden olus an bu tutum testinin genel olarak 19 

maddesinde 0.05 duzeyinde farklşlşk oldugu, diger 24 tanesinde olmadşgş go rulmus tur. Butun 

bunlarşn şsşgşnda genel olarak ”Annenin o g renim duzeyi, Babanğn o g renim duzeyi, Eve gunluk 

gazete alğnğyor, Evde bilgisayar var, Evde internet bag lantğsğ var, O g renci o devlerini yaparken 

internetten yararlanğyor, Anne-baba bas ka sosyal aktivitelere zaman ayğrabiliyor, C ocuk karar 

verirken ailesi o zgur bğrakğyor, Aile okuldaki cocuklarğ icin o dev yapma,oyun,spor ve bas ka 

etkinlikler icin haftalğk bir zaman planlamasğ yapğp bunu uyguluyor , C ocuklar anne-babalarğnğ 

herkesten ustun go rmelidir, Ana-babaya sadakat her s eyden o nce gelir, Sevecen, o zgucu, 

koruyucu, destekleyici ana-baba davranğs larğ cocuklarğn s ğmarmasğna yol acar, C ok kğzdğg ğm 

zaman dayak atabilirim, C ocug uma kğzdğg ğm zaman ko tu so zler so ylerim, Bir urun satğn alğrken 

ambalajğnğn dog a dostu olmasğna, geri do nus ebilir olmasğna dikkat ederim, C evreye zarar 

verenleri uyarğrğm, C ocug umun okuldaki eg itimi sğrasğnda yeterince bilgi aldğg ğnğzğ 

dus unuyorum, C ocug umun kendine ait bir calğsma odasğ varÇ maddeleri arasşnda anlamlş 

farklşlşklar oldugu ortaya cşkmşs tşr. 

Stacey (1997:47), cocuklarşn egitimine bas langşcta velilerle bas layan o gretmenler bu 

durumun daha iyi anlamaya ve okulda devam eden o gretim sureclerine velilerden daha fazla 

destege yol actşgşnş bulmus lardşr (Akt.Dean 2000:149). C ogu ulkedeki okullarda, o gretmenin 

ailelere yo nelik cocuklarş icin gelecek do nemde ne planladşgşnş ya da onlarşn yardşm 

edebilecegi konularşnş so yleyebildigi sşnşf toplantşlarş yoluyla bir ilkokulda sşnşf o gretmeniyle 

iliski kurma yo ntemi velileri bilgilendirmenin iyi bir yoludur ve velilere daha kucuk bir grup 

halinde go rusme ve elde olan calşsmayla cocuklarşn nasşl basa cşkabildigi konusunda do nut 

vermek icin fşrsat sunabilir (Dean 2000:143). Ailede veli-cocuk iliskilerinde cocuk, ailede 

sorumluluklarş ve kendi dogrularş olan genc bir insan algşlanmalşdşr. Anne-babalarşn cocuklarş 

adşna gunluk calşsma ve yas ama programş yapşp uygulamasşna yardşmcş olmasş durumunda ic 

disiplinin gelismesine katkş saglanmşs  olmaktadşr.  

Sşnşflara go re ailelerin aylşk egitim harcamalarş arasşnda anlamlş fark bulunmus tur. 

Ancak ki-kare degerlerine go re 25. soru maddesi ile go re ailelerin yanştlarş arasşnda (.041) 



 100 

anlamlş fark bulunmamşs tşr. Hesaplanan Pearson Ki- Kare degerleri sşnşflara go re ailelerin aylşk 

toplam gelir duzeyleri arasşnda anlamlş fark bulunmus tur. 

 

Tablo 45- Sönöflara Gore Ailelerin Kitaplöga Sahip Olma Durumu 
SINIFLAR % 

 Dorduncu sönöf Besinci sönöf Altöncö sönöf Yedinci sönöf 
Kitaplşk Var 75,0 76,0 63,6 70,4 
Kitaplşk Yok 25,0 24,0 36,4 29,6 

 

Kitaplşga sahip olma acşsşndan 5. sşnşf o grenci ailelerinin cogunlukta oldugu 

go rulmektedir (%76). Kitaplşgşn olmadşgş ailelerin cogunlukla 6.sşnşf o grencileri oldugu 

saptanmşs tşr (%36,4). Pearson Ki-Kare degerlerine go re ( .700 ) subelere go re ailelerin kitaplşga 

sahip olanlarla olmayanlarşn arasşndaki fark anlamlş bulunmamşs tşr.  

O grenci ailelerinin cocuklarşnşn okul hayatş ve o devleriyle ilgili iletis im kurma zamanş 

sşnşf duzeylerine go re farklşlşk go sterip go stermeme durumu ile ilgili 162 o grenci ailesinden 

elde edilen veriler cevaplarşn sşklşk derecelerine go re yazşlmşs tşr. 

 
Tablo 46-Sönöflara Gore O grenci Ailelerinin C ocuklarönön Okul Hayatö ve O devleriyle 

I lgili I letisim Kurma Zamanö 

 Dorduncu sönöf 
(%) 

Besinci sönöf 
(%) 

Altöncö sönöf 
(%) 

Yedinci sönöf 
(%) 

Okuldan eve gelince 38,3 30 36,4 48,1 
Yemekten o nce 13,3 6 0 7,4 
Yemek sşrasşnda 1,7 4 0 3,7 
Yemekten sonra 46,7 60 63,9 40,7 
 

Tabloda go ruldugu gibi 7. sşnşf dşsşnda diger sşnşflarşn o grenci aileleri cogunlukla 

cocuklarşyla okulla ilgili konularda yemekten sonra ilgilenmektedir. 7.sşnşf o grenci aileleri 

(%48,1) o grenci okuldan eve gelince cocuklarşnşn okul hayatş ve o devleriyle ilgili zaman 

ayşrmaktadşr. 6. ve 5. sşnşf o grenci ailelerinin cogunun yemekten sonra zaman ayşrdşgş 

go rulmektedir. 7.sşnşf o grenci ailelerinin cocuklarşnşn okul hayatş ve o devleriyle ilgili iletis im 

kurma zamanşnşn o grencinin eve geldigi anda olmasşnşn nedenleri arasşnda 8. sşnşf bitiminde 

girilen OKS sşnavlarşnş kazanma beklentileri de sayşlabilir. O grenci ailelerin cocuklarşnşn okul 

hayatşyla ilgili go rusme suresinin sşnşf duzeylerine go re farklşlşk go sterip go stermeme durumu 

ile ilgili 162 o grenci ailesinden elde edilen veriler cevaplarşn sşklşk derecelerine go re 

yazşlmşs tşr. 
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Tablo 47- Ailelerin C ocuklarönön Okul Hayatöyla I lgili Gorusme Suresi 

 Dorduncu sönöf 
(%) 

Besinci sönöf 
(%) 

Altöncö sönöf 
(%) 

Yedinci sönöf 
(%) 

Hic 0 0 4,5 0 
15 dk-yarşm saat 26,7 34 22,7 37 
Bir saat 26,7 28 27,3 22,2 
Bir saat  -daha fazla 46,7 38 45,5 40,7 

 

Tabloya go re butun o grenci ailelerinin cogunlugunun cocuklarşn okul hayatşyla ilgili 

go rusme sureleri bir saatten fazladşr. Ancak 4. ve 6. sşnşflardaki o grenci ailelerinin bu konuda 

daha fazla zamana sahip (%45“in ustu) olduklarş go rulmektedir. Ancak 6. sşnşf o grenci 

ailelerinin %4,5“i hic zaman ayşrmadşgş, 7. sşnşf o grenci aileleri %37“inin 15 dakika ile yarşm 

saat arasşnda zaman ayşrdşklarş go rulmektedir. U st sşnşflara dogru ailelerin cocuklardan 

beklentilerinin artmasşna ragmen onlara ayşrdşklarş zamanşn azlşgş dikkat cekicidir.C alşs an  anne 

ve babalarşn  cocuklarşnşn iletis im kurduklarş kis iler acşsşndan ele alşnmasş aile ve okul iletis imi 

acşsşndan o nemlidir. 

 
Tablo 48-Sönöflara Gore C alösan Ailelerde Evde C ocuklarla I lgilenen Bireyler 

SINIFLAR AKRABA (%) BAKICI ( %) YOK (%) 
Do rduncu sşnşf 21,7 18,3 60 
Bes inci sşnşf 22 6 72 
Altşncş sşnşf 45,5 0 54,5 
Yedinci sşnşf 25,9 0 74,1 

 

Tabloya go re 6.sşnşf o grencileriyle (%45,5) ilgilenenlerin cogunlukla akrabalarş oldugu 

saptanmşs tşr. 4.sşnşflarda ise bakşcşlarşn da (%18,3) bu go revi ustlendikleri belirtilmektedir. 

Genellikle 4. sşnşf (%60), 5. sşnşf (%72), 6. sşnşf (%54,5), 7. sşnşf (%74,1) o grencilerinin 

evlerinde birileri bulunmaktadşr. 

 

Tablo 49-Sönöflara Gore Ailede calösan ve Aile Butcesine Katölöm Saglayan Bireyler 
SINIFLAR 

AILE BIREYLERI  4.SINIF % 5.SINIF % 6.SINIF % 7.SINIF % 
Anne 1,7 2 9,5 18,5 
Baba 56,7 66 71,4 48,1 
Anne ve baba 38,3 24,0 9,5 25,9 
Digerleri 3,3 6 9,5 0 
Anne-baba ve digerleri 0 2 0 3,7 
Baba ve digerleri 0 0 0 3,7 

 

Tabloya go re 7. sşnşf o grencilerinin anneleri (%18,5), calşs an anneler icinde en yuksek 

orana, 4. sşnşf o grenci anneleri (%1,7 en dus uk orana sahiptir. Babalarşn calşsma durumlarşna 
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go re sadece babalarşn calşs tşgş ailelerin en fazla oldugu sşnşflar 6. sşnşflardşr (71,4). Anne ve 

babalarşn birlikte calşsma oranlarşnşn %38,3“e ulas tşgş sşnşflar ise 4. sşnşflar oldugu 

go rulmektedir. 6.sşnşflarda anne babadan baska calşs anlarşn da cogunlukta oldugu go rulmektedir 

(%9,5). 7. sşnşflarda anne, baba ve calşsan diger kis ilerin %3,7 oranşnda oldugu belirtilmektedir.  

Bazş o grenci aileleri is leri dolayşsşyla ailedeki organizasyon eksiklikleri ve bos anmalarş 

nedeniyle cocuklarş kendi bas larşna bşrakabilmektedirler. Modern aile modern sosyologlarca 

demokratik aile olarak tanşmlanmaktadşr. Kadşn ve erkek arasşnda iliskilerin demokratiklesmesi, 

ebeveynlerle cocuklar arasşndaki iliskilerin degismesine olanak tanşmaktadşr Gunumuzde aile 

bireylerinin cogu calşs tşgşndan dolayş o grencilerin de bu duruma uyum saglamasş gereksinimi 

ortaya cşkmaktadşr. Hesaplanan Pearson Ki- Kare degerleri sşnşflara go re anne (p.014) ve 

babalarşn (p.009) o grenim duzeyleri arasşnda anlamlş fark bulunmus tur. Sşnşflara go re anne 

babalarşn o grenim duzeyleri tablosunda go ruldugu gibi 4. sşnşf o grenci annelerinin %51,7 

yuksek o grenimini tamamlamşs tşr. 5. sşnşflarşn %42“si, 6.sşnşflarşn %9,1“i, 7.sşnşflarşn ise 

%29,6“ş yukseko grenimini tamamladşgşnş belirtmektedir. Ilkokul mezunu annelerin en fazla 

oldugu sşnşflar 6.sşnşflardşr. Annelerin yas  ortalamasş kuculdukce o grenim duzeyleri 

artmaktadşr. 4.sşnşf o grenci babalarşnşn %58,3“u yuksek o grenim go rmus  iken 5.sşnşf 

babalarşnşn %52,0“ş, 6.sşnşfşn %13,6“sş, 7.sşnşflarşn %29,6“sş, yuksek o grenim go rmus tur. 6. ve 

7. (%48,1) sşnşf o grenci babalarşnşn cogunlugunun ilkokul mezunu oldugu go rulmektedir. 

Babalarşn yas  ortalamasş kuculdukce o grenim duzeyleri artmaktadşr. 

O gretmenleri tarafşndan go zlemlenmis  olan o grencilerin sşnşf duzeyleri dikkate 

alşndşgşnda genelde go sterdikleri davranşs lar ile ilgili testin sonuclarşna go re o grenciler arasşnda 

anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgşnş saptamak amacşyla tek degiskenli varyans analizi 

kullanşlmşs tşr. Test maddeleri birles tirilerek 10 maddeden olus an test bes  maddeye 

dus urulmus tur. Genel olarak calşskan olma, kars şlşk vermeme ve dus unceli olma ile ilgili 

maddeler dşsşndaki diger o zellikler arasşnda 0.05 duzeyinde farklşlşk oldugu go rulmus tur. 

Bes inci sşnşf ile altşncş sşnşf duzeyleri arasşnda farklşlşgşn oldugu maddelerin sosyal olma ve 

yetenekli olma ile ilgili oldugu go rulmektedir. Buna ragmen diger sşnşf duzeyleri ve o zellikleri 

arasşnda anlamlş farklşlşklarşn olmadşgş kaydedilmis tir 

Sosyal Bilgiler dersini alan o grencilerin bu programşn hedefledigi davranşs larş 

kazanmasşnda bireysel gelis im o zelliklerinin farklş olmasşnşn da rol oynadşgş ortaya cşkmşs tşr. 

O rnegin sorumluluk sahibi olan ve olmayan o grencilerin bilgiyi yapşlandşrarak hayata 

gecirebilmeleri farklşlşk icindedir. Sşnşf duzeylerine go re o grencilerin tutum ve davranşs larş 

(o zellikle 6. sşnşfta) degis im go sterirken, ailelerin tutum ve davranşs larş (o zellikle 4. sşnşf ile 7. 

sşnşflar arasşnda) farklşlşklar tas şmaktadşr. 
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3.3. O grencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde C agdas Bilgiyi Edinimi ve Kullanöm Duzeyi 

Cinsiyete Gore Degismekte midir? (U cuncu Alt Problem) 

 

Aras tşrmada, ” O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm 

duzeyi cinsiyete go re degismekte midir?„ sorusu ucuncu alt problemi olus turmaktadşr. Bu 

baglamda, cinsiyet degiskenine go re, cagdas  bilginin edinimi ve kullanşmş o grenci ve o gretmen 

boyutlarş dikkate alşnarak incelenmis tir. U cuncu alt problemde o grencilerle ilgili bulgular 

olus turulurken, Ek 3 ”Egitim-O gretime Iliskin O gretmen Go rus leri O lcegi„, Ek 4 ” O grenci 

O zdegerlendirme Anketi„, Ek 5 ” O grencilerin C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşna Yo nelik 

O lcme Aracş„, Ek 6 ” O grencilerin C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşna Yo nelik Tutum Testi„, 

Ek 2 ” O grenci Tutum-Davranşs  ve Egitim ’ O gretim Yeterliligine Iliskin O gretmen Go rus  

Go zlem Anketi„nda yer alan ces itli sorular degerlendirilmis tir. C agdas  Bilgi Edinimi ve 

Kullanşmşnş Belirlemeye Yo nelik tutum testinde cinsiyete go re toplam puanlar uzerinden genel 

olarak farklşlşgşn olup olmadşgşnş saptamak icin bagşmsşz o rneklemli T testi kullanşlmşs tşr. 

 
Tablo 50-C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömönö Belirlemeye Yonelik tutum testinin 

Cinsiyete Gore ANOVA Sonuclarö 
 Kareler toplamş Serbeslik derecesi Ortalama F Anlamlşlşk duzeyi 
Gruplar arasş 5538,622 1 5538,622 57,230 ,000 
Gruplar ici 192877,461 1993 96,777   
Toplam 198416,082 1994    

 

Tablodan go ruldugu gibi anlamlş bir farklşlşk bulunmus tur. C agdas  Bilgi Edinimi ve 

Kullanşmşnş Belirlemeye Yo nelik tutum testinin her bir maddesi ele alşnarak bagşmsşz 

o rneklemli T testi ile cinsiyete go re farklşlşklarşn incelenmesi sonucunda 9, 21, 25, 30, 35, 39, 

41 ve 44. sorular dşsşndaki sorular arasşnda anlamlş fark oldugu saptanmşs tşr. Eles tirel dusunme, 

yaratşcşlşk, sosyallik, kendine guven, demokrat olma bakşmlarşndan anlamlş farklşlşklarşn 

olmadşgş go rulmus tur. Ayrşca okudugunu anlama yo nunden cinsiyete go re fark bulunmamşs tşr. 

C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşnş Belirlemeye Yo nelik O lcme Aracşndaki coktan secmeli  

sorulardan (Ek 5) testin her bir maddesi ele alşnarak bagşmsşz o rneklemli T testi ile cinsiyete  

go re farklşlşklarşn incelenmesi sonucunda ” 5- Okul dşsşnda o grencilik icin (o dev, aras tşrma, 

dershane) ne kadar zaman harcşyorsunuz?, 10- Okudugunu anlamada nasşlsşn?, 11- Hangi 

konularda daha iyisin?, 13- O gretmeniniz sizi grup calşsmalarşnda nasşl gruplandşrşyor?, 17- 

Ders sşrasşnda dikkatiniz neden dagşlşr?, 18- Sşnşftaki etkinliklere (calşsmalara, aktivitelere) 

neden katşlşrsşnşz?, 19- Sşnşfta ders is lenirken hangi tartşsma turunu tercih edersiniz?, 20- 

As agşdakilerden hangisi sizin okumaya kars ş tutumunuzu tanşmlar?„ maddeleri arasşnda anlamlş 
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bir farklşlşgşn oldugu ortaya cşkmşs tşr. Cinsiyete go re o grencilerin bilgisayardan yararlanma 

s ekilleri arasşnda anlamlş fark bulunmus tur. Cinsiyete go re Turkiye“de kşz ve erkek cocuklarşn 

kşrsalda ve kentte farklş algşlandşgş go rulmektedir. Kşrsal kesimde erkek cocuklar daha cok 

o nemsenmektedir (Elmacşoglu 2000:70-72). Bu baglamda cinsiyete go re ailelerin cocuklarşna 

tanşdşklar haklar, o zgurlukler ve sorumluluklar farklşlşk go stermektedir. Cinsiyete go re 

o grencilerin o zdegerlendirme anketinin sonuclarşna go re genel olarak anlamlş bir farklşlşgşn 

olup olmadşgş bagşmsşz o rneklemli T testi  ile incelenmis tir. 

 
Tablo 51-Cinsiyete Gore O grencilerin O zdegerlendirme Anketi ANOVA Sonuclarö 

 Kareler toplamş Serbeslik derecesi Ortalama F Anlamlşlşk duzeyi 
Gruplar arasş 5538,622 1 5538,622 57,230 ,000 
Gruplar ici 192877,461 1993 96,777   
Toplam 198416,082 1994    

 
Sonuc olarak cinsiyete go re anlamlş bir farklşlşk oldugu saptanmşs tşr. O zdegerlendirme 

anketi ile ilgili soru bazşnda yapşlan kars şlas tşrmalarda bagşmsşz o rneklemli T testi kullanşlmşs  

ancak cinsiyet bakşmşndan anlamlş bir farklşlşk bulunmamşs tşr. O grencilerin o zdegerlendirme 

anketi ile ilgili yuzde dagşlşm tablosu as agşdadşr. 

 
Tablo 52-Cinsiyete Gore O grencilerin O zdegerlendirme Anketi Tablosu 

Erkek (%) Köz (%) SORULAR 
Evet Bazen Hayör Evet Bazen Hayör 

S1 (1-2-3) 21,3 38,3 40,4 17,8 41,1 41,1 
S2 (3-2-1) 51,1 38,3 10,6 46,6 41,1 12,3 
S3 (3-2-1) 74,5 19,1 6,4 74 17,8 8,2 
S4 (3-2-1) 38,3 21,3 40,4 41,1 21,9 37,0 
S5 (3-2-1) 63,8 14,9 21,3 71,2 13,7 15,1 
S6 (3-2-1) 78,7 12,8 8,5 79,5 11 9,6 
S7 (3-2-1) 74,5 17 8,5 65,8 24,7 9,6 
S8 (2-1) 76,6 - 23,4 79,5 - 20,5 
S9 (2-1) 70,2 - 29,8 79,5 - 17,8 
S10(3-2-1) 36,2 14,9 48,9 41,7 16,7 41,7 
S11 (3-2-1) 23,4 36,2 40,4 15,3 27,8 56,9 
S12 (3-2-1) 82,6 17,4 0 83,6 13,7 2,7 
S13 (3-2-1) 51,1 29,8 19,1 43,8 24,7 31,5 
S14 (3-2-1) 53,2 40,4 6,4 68,5 27,4 4,1 
S15 (3-2-1) 31,9 42,6 25,5 37,0 42,5 20,5 
S16 (3-2-1) 17,4 39,1 41,3 15,7 42,9 41,4 
S17 (1-2-3) 63 17,4 19,6 64,4 27,4 8,2 
S18 (3-2-1) 76,6 14,9 8,5 83,6 12,3 4,1 
S19 (3-2-1) 93,5 4,3 2,2 92,9 4,3 2,9 
S20 (3-2-1) 75 20,5 4,5 84,5 14,1 1,4 
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Cinsiyete go re o grencilerin o zdegerlendirme anketinin sonuclarşna go re, erkek 

o grencilerin cogu daha az yazma ve degerlendirme olsaydş daha iyi olurdu„ maddesine ” hayşr„ 

cevabşnş verdikleri, kşz o grencilerin ise es it oranlarda (%41,1) ” bazen„ ve ” hayşr„ cevaplarşnş 

verdikleri go rulmektedir. Sşra ve grup arkadas larşndan memnun olan o grencilerin cogunlukla 

kşz o grencilerin (%41,1) oldugu go rulmektedir. Erkek o grencilerin %40,4“u cevaplarşnş ” hayşr„ 

s eklinde vermektedirler. Bilgisayarş olan erkek o grenciler (%71,1) kşz o grencilerden (%54,8) 

daha fazladşr. Hem erkek hem de kşz o grencilerin birbirine yakşn oranlarda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 

15, 16, 17, 23, 24, 25 ve 26. sorulara cevap verdikleri go rulmektedir. Tabloya go re, erkek 

o grenciler icinde kutuphaneye bazen gidenlerin oranş % 42,6 iken kşz o grencilerin %41,1“dir. 

Erkek o grencilerin cogu (%48,9) sşnşfta istedikleri yerde oturmadşklarşnş belirtirken kşz 

o grencilerin es it oranlarda (%41,7) ” evet„ ve ” hayşr„ cevaplarşnş verdikleri go rulmektedir. 

Tabloda go ruldugu gibi kşz ve erkek o grencilerin cogunlugu sosyal olmayla ilgili 

sorulara ” hayşr„ yanştşnş vermis lerdir. 18. soruda okuldaki etkinlikler ve o gretmenlerinin onlar 

adşna karar vermesi ile ilgili maddelere kşz ve erkek o grencilerin cogunlukla ” bazen„ cevabşnş 

verdikleri go rulmektedir. Erkek o grencilerin %85,1“i yasam boyu bas arşyş hedeflemedigini 

so ylerken kşz o grencilerin %84,9“u yas am boyu bas arşyş hedefledigini belirtmektedir. Kşzlar ve 

erkekler kendilerini zaman zaman buyuk gibi go rduklerini (%43,8) ve sşnşf ici etkinlikler 

belirlenirken ” bazen„ onlarşn go rus lerine basvuruldugunu belirtmektedirler. Tekrar etme 

stratejisini kullanan o grencilerin cogunlukta oldugu go rulmektedir. Kşz o grencilerin %83,6“ş 

okulda guzel vakit gecirdigini belirtirken erkek o grencilerin %76,6“sş guzel vakit gecirdigini 

belirtmektedirler. Okula kars ş kşz o grencilerin daha olumlu tutum takşndşgş bunda da ailelerin 

kşz cocuklarşnşn egitimine o nem vermelerinin etkisinin olabilecegi dus unulebilir. O grencilerin 

cinsiyetine go re okullar arasşnda anlamlş fark oldugu saptanmşs tşr. 

O gretmenleri tarafşndan go zlenen o grencilerin cinsiyete go re genellikle go sterdikleri 

davranşs lara iliskin veriler şsşgşnde benzer maddelerin birles tirilmesi ile elde edilen verilerin 

kars şlas tşrşlmasşnda bagşmsşz o rneklemli T testi kullanşlmşs tşr. 
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Tablo 53-O gretmenleri Taraföndan Gozlenen O grencilerin Cinsiyete Gore 
ANOVA Sonuclarö 

 Kareler 
toplamş 

Serbeslik 
derecesi 

Ortalama F Anlamlşlşk 
duzeyi 

C alşskan olma Gruplar arasş 1,148 1 1,148 ,964 ,329 
  Gruplar ici 120,270 101 1,191   
  Toplam 121,417 102    
Kars şlşk vermeme Gruplar arasş ,131 1 ,131 ,155 ,694 
  Gruplar ici 85,131 101 ,843   
  Toplam 85,262 102    
Dus unceli olma Gruplar arasş 4,895 1 4,895 4,917 ,029 
  Gruplar ici 100,542 101 ,995   
  Toplam 105,437 102    
Sosyal olma Gruplar arasş ,373 1 ,373 ,453 ,503 
  Gruplar ici 83,316 101 ,825   
  Toplam 83,689 102    
Yetenekli olma Gruplar arasş ,754 1 ,754 ,964 ,328 

 Gruplar ici 78,974 101 ,782   
 Toplam 79,728 102    

 

Cinsiyet bakşmşndan dus unceli olma durumu dşsşnda diger maddeler arasşnda anlamlş 

bir farklşlşk bulunmamşs tşr. O grencilerin davranşs larşnş belirlemeye yo nelik o yku tabanlş o lcme 

aracşnşn benzer sorularş birles tirilerek cinsiyet acşsşndan farklşlşgşn tespiti icin bagşmsşz 

o rneklemli T testi kullanşlmşs  ve butun maddeler arasşnda anlamlş farklşlşklarşn oldugu 

bulunmus tur. O gretmenler cinsiyet degiskenine go re  

 

Tablo 54-Cinsiyete Gore Bilgisayardan Yararlanma S ekilleri  
  Köz (f) Erkek (f) Toplam (f) 
Sadece oyun 67 286 353 
Internet 272 300 572 
Yazş yazma 430 455 885 
Hic kullanmam 130 60 190 

                                                   Genel Toplam 2000 
 

Tum erkek o grencilerin 455“i , kşz o grencilerin de 430“u bilgisayardan ” yazş yazma gibi 

is lemleri yapabilmek icin„ yararlandşklarşnş belirtmis lerdir. Bilgisayardan yararlanma ile ilgili 

olarak erkek o grencilerin 300 frekans ile, kşz o grencilerinse 272 frekans ile belirttikleri cevap 

” internetten yararlanşyorum„ s eklindedir. Pollard ve Triggs“in (2000:82,83) aras tşrmalarşnda 

6.sşnşftaki bilgisayar derslerinin mufredatta cok az yer kapladşgş hatta hic yer verilmeyen 

okullarşn oldugu ortaya cşkmşs tşr. Kaynak bakşmşndan fakir olan okullarda bu durumu ortaya 

cşkarken Lawside okullarşndaki her o grencinin bir bilgisayarş vardşr ve kullanmalarş icin tesvik 

edilmektedir. Bazş okullarda bilgisayarş sşnşflarşnda surekli bulunduran o grencilerin sşnşf 
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o gretmenleri Tasarşm ve Teknoloji koordinato ru olarak mufredata bilgisayar aktivitesini 

koymus lardşr. Aynş aras tşrmada cogunlukla evlerinde bilgisayarlarş olan cocuklarşn bilgisayar 

konusunda bilgili ve kendine guvenen o grencilerin aynş zamanda diger o grencilere de o grettigi 

go zlenmis tir. O gretmenler genellikle bilgisayar kullanmayş ” go nullu bir aktivite„ olarak 

tanşmlamşs lardşr. Bilgisayarlar, Sosyal Bilgiler dersinde etkili bir o gretme aracş olarak da 

kullanşlabilmektedir.  

C agdas  bilginin edinimi ve kullanşmş ile ilgili olarak  cinsiyete go re tutum ve davranşs  ve 

go rus ler arasşnda anlamlş farklşlşklarşn oldugu saptanmşs tşr. Bu baglamda kşz o grencilerin so zel 

kavramaya daha yatkşn olduklarş,erkek o grencilerin ise bilgisayar kullanşmş gibi uygulamalş 

calşsmalarda daha yetenekli olduklarş saptanmşs tşr. 

 

3.4. O grencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde C agdas Bilgiyi Edinimi ve Kullanömö Okuldaki 

O grenme Ortamöna Gore Degismekte midir? (Dorduncu Alt Problem) 

 
Aras tşrmada, ” O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm 

duzeyi okuldaki o grenme ortamşna go re degismekte midir?„ sorusu do rduncu alt problemi 

olus turmaktadşr. Bu bo lumde, Ek 5 ” O grencilerin C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşna 

Yo nelik O lcme Aracş„ ve Ek 6 ” O grencilerin C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşna Yo nelik 

Tutum Testinde„ yer alan ces itli sorular degerlendirilmis tir. Ilk olarak o grencilerin okul 

bas arşsşyla ilgili olarak fakto rlerin belirlenmesi so zkonusudur. 

 
Tablo 55-O grencilerin Okul Basarösönö Olumsuz Etkileyen  

Baslöca Faktorler 
SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
Beslenmenin yetersiz olmasş 701 35,1 35,1 
Ailedeki huzursuzluk 350 17,5 52,6 
Dersleri sevmemem 668 33,4 85,9 
O gretmenimi sevmemem 281 14,1 100 
TOPLAM 2000 100  
 

Tabloda acşkca go ruldugu gibi o grencilerin cogunlugu beslenmelerinin yetersiz 

olmasşndan (%35,1) ve dersleri sevmemelerinin (%33,4) bas arşsşz olmalarşna yol actşgşnş 

belirtmektedirler. Toplam yuzdeler incelendiginde o grencilerin %85,9“unun beslenme, ailedeki 

huzursuzluk ve dersleri sevmedikleri go rulmektedir. O grencilerin en o nemli gereksinimlerinden 

birisi bas arşlş olmaktşr. O grencilere kendi gelis im duzeylerine uygun bas arşlş olma fşrsatş 

verildiginde bas arşlş olmakta, dersle ilgili olumsuz yargşlarş azalmaktadşr.  
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Pollard ve Triggs (2000:141) o grencilerin bas arşlarşyla ilgili fakto rler arasşnda ev (evle 

ilgili olumlu-olumsuz her s ey, aile uyeleri, anne-babalarşn yetenekleri, yardşm derecesi, alşnan 

egitim), kalştşm (cocuktaki degis tirilemeyen kendi icindeki bas arş, iyi/ko tu, yapabilir/yapamaz 

gibi aileden geliyor olabilir), kendini degerlendirme (o grencilerin sectigi ya da olus turdugu 

kriterlerin kullanşmş, hata yapma, anlamama, takşlma konularşna referanslar),caba harcama (cok 

caba go stermeme ve go stermeye referanslar), uygulama veya uygulamama (uygulama icin 

fşrsatlarşn verilmesi), hos lanma veya hos lanmama (herhangi bir alanda hos lanma ve eglenme, 

ilgilenme, ilgilenmeme/sşkşlma), kolay veya /zor (calşsmayş kolay ya da zor bulmayla ilgili 

ifadeler) olma durumlarşnşn yer aldşgşnş belirtmektedirler. 

Basarşyş evle iliskilendirenler; Ana-babalarşnşn dus unceleri, becerileri, istekleri, 

fikirlerinin etkisi oldugu belirtmektedirler. Katşlşm ve aktif olmak tesvik edilmektedir. 

C ocuklarşn, calşsmalarş sşrasşnda ne yapacaklarşnş bilememeleri bas arşsşz olmalarşna yol 

acabilmektedirler. Motivasyon konusu, o zellikle hos lanma, hos lanmama, bas arş bas arşsşzlşk 

arasşndaki iliskiyi acşklamayş gerektirmektedir. C ocuklarşn bas arşsşzlşklarş hos lanmamaya, 

ilgisizlige ve sonunda caba harcamaya neden olabilmektedir. O gretmenlerin, o grenme 

niyetlerinin anlayşs  seviyesi (o grencilerin %56“sş) bir aktivitenin nedenini bilmeme ya da sadece 

o gretmenin gerekli go rdugu bir s ey olarak kabul etmesiyle bas lamşs tşr. O grenme niyetlerini 

acşklayşcş kşlan hicbir sşnşf ici konusmanşn kanştş bulunmamşs tşr (Pollard ve Triggs 

2000:142,143) Elmacşoglu ise cocugun okul bas arşsş ile yas adşgş aile ortamş arasşnda yakşn bir 

iliski oldugunu vurgulamaktadşr (Elmacşoglu 2000:11). 

C agşmşzda bas arşlş olabilmek icin bilgisayar ile ilgili calşsmalarşn da yapşlabilmesi 

gerekmektedir. O grencilerin bilgisayarş sadece oyun amaclş kullanmamalarş gerekmektedir. 

 
 Tablo 56- O grencilerin Bilgisayardan Yararlanmalaröna I liskin Frekans Tablosu 

SORU Frekans(f) Yuzde(%) Toplam Yuzde 
Sadece oyun oynarşm 353 17,7 17,7 
Internetten yararlanabilirim 572 28,6 46,3 
Yazş yazma gibi is lemleri de yapabilirim 885 44,3 90,5 
Bilgisayarş hic kullanmam 190 9,5 100 
TOPLAM 2000 100  
 

Tablo incelendiginde go ruldugu gibi o grencilerin cogunlugu (%44,3) yazş yazma gibi 

is lemleri yapmak icin bilgisayarş kullanmaktadşrlar. Hic bilgisayar kullanmayanlarşn oranş 

%9,5“tir. Buna ragmen o grencilerin % 28,6“sş internetten yararlanmaktadşrlar. ”Oyun oynamak„ 

amacşyla bilgisayar kullananlarşn oranş ise %17,7“dir. Bilgisayar, yazş yazma gibi is lemleri 

yapabilmenin yanş sşra internet ortamşna girme amacşyla da kullanşlmaktadşr. Kureselles en 
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dunyada o grencinin her s eyden haberdar olmasş baglamşnda yararlş bir materyal olarak 

bilgisayarlar go rulebilir. Roldan, okullarşn bilgisayar olanaklarşndan yararlanmaya oldukca 

yakşn do nemde yo nelmesinde mevcut resmi bilgisayar programlarşnşn o grencilere cok yararlş 

olabileceginin rolu oldugunu belirtmektedir. Bununla birlikte, Ispanya“da o grencilerin bir cok 

degis ik tarihsel olguya tanşmasşnş saglayan simulasyon, sorun co zme, cok yo nlu sebep irdeleme 

ve karar alma programlarşyla bilgisayar oyunlarş henuz pek gelismemis  olan ve o gretmenlerce 

benimsenmeyen bir alandşr (Roldan 2003:96). Internet aras tşrma aracş oldugunda o grencilerin 

cogu onu cok ces itli amaclş kullanşlabilecek bilgilere ulasmada etkili bir arac olarak 

go rmektedir. Scott ve O“Sullivan (2000)“şn aras tşrmasşnda o grencilerin cogunlugunun (%42) 

interneti aras tşrma yapma amacşyla kullandşgş saptanmşs tşr. 309 denekten 227“si (yaklas şk %74) 

aras tşrma yaparken arama motorlarşnş kullandşgşnş ifade etmis tir ve 262 denegin (%8)“i, internet 

aras tşrma becerilerini ya mukemmel ya da iyi olarak nitelendirmis tir. Bireysel calşsmalarşn yanş 

sşra grup calşsmalarşnşn da yapşlmasş ve bunun icin bazş o lcutlerin saptanmasş o grencilerin 

calşsma gayretlerini artşrabilmektedir. 

 
Tablo 57- O gretmenlerin O grencileri Gruplandörma Kriterleri  

SORU Frekans(f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
Bas arşlarşna go re 726 36,3 36,3 
Yeteneklerine go re 202 10,1 46,4 
Davranşs larşna go re 882 44,1 90,5 
Baska seylerin etkisiyle 190 9,5 100 
TOPLAM 2000 100  

 

O grencilerin cogunlugu, gruplandşrmanşn (%44,1) ” davranşs lara go re„ oldugunu 

belirtmektedirler. Bir kşsmş ise (%36,3) ” bas arş durumuna go re„ gruplandşrşldşklarşnş acşklarken 

” yeteneklerine go re„ gruplandşrşlanlarşn oranş %10,1“dir. O grencilerin %36,3“u bas arşlarşna 

go re gruplandşrşldşklarşnş belirtmektedirler. O gretmenlerin, o grencileri gruplandşrma 

kriterlerinin bas şnda o grenci davranşs larşnşn yer almasş kazanşmlarşn o nemini vurgulamaktadşr. 

Grup calşsmalarşnda herkes uzerine dus en go revi yapmak durumundadşr. O zellikle bas arş 

kriteri, bu go revleri yerine getirirken o grencilerin benzer performansş sergilemelerinden dolayş 

o gretmenlerce dikkate alşnmşs  olabilir. 

 
Tablo 58-O gretmenlerin Yaptöklarö Gruplandörmaya I liskin O grenci Yorumlarö  

SORU Frekans (f) Yuzde(%) Toplam Yuzde 
Arkadas lşk duygumuzu gelis tiriyor 417 20,9 20,9 
C alşsma becerimizi artşrşyor 715 35,8 56,6 
Yarşsma-rekabet ortamş yaratşyor 445 22,3 78,9 
Okul hayatşmşza ces itlilik kazandşrşyor 423 21,2 100 
TOPLAM 2000 100  
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Tabloya go re o grencilerin cogunlugu (%35,8) ” calşsma becerilerini arttşrdşgşnş„ 

dus unurken, %22,3“u ” yarşsma, rekabet ortamş yarattşgşnş„ dus unmektedir. ”Okul hayatlarşna 

ces itlilik getirdigini„ belirtenler (%21,2) ve ” arkadas lşk duygularşnş gelis tirdigini dus unenler 

(%20,9) izlemektedir. O grencilerin ekip olarak calşsmalarşnş yurutmeleri, isbo lumu yapmalarş 

sorumluluklarşn paylas şlmasş calşsma alşskanlşgş ve becerisi kazandşrmada etkili rol oynamşs  

olabilir. O grenme ortamlarşnda, belirli bir sşnşf duzeninde arkadas larşyla birlikte calşs an 

cocuklara daha etkili bir s ekilde bilgileri kazandşrmanşn yolu kucuk gruplar halinde calşsma 

yapmaktan gecmektedir (Proctor ve ark. 2001). Yapşlan calşsmalar sonunda elde edilen 

do nutler, o duller o grenciyi daha iyisini yapmak icin gudulemis  olmaktadşr. 

 
Tablo 59-Sönöfta Verilen O dullerin O grencilere Neyi I fade Ettiklerine Yonelik Tablo 

SORU Frekans(f) Yuzde(%) Toplam Yuzde 
Ayrşcalşklş oldugumu 159 8 8 
O vguye deger oldugumu 347 17,4 25 
Aldşgşm o dulun kendisini 192 9,6 34,9 
Yarşsma icinde sahip oldugum dereceyi 1302 65,1  
TOPLAM 2000 100  

 

Tablo incelendiginde, buyuk bir cogunlugun (%65,1) ” yarşsma icinde sahip olduklarş 

derece ve sşrayş„ ifade ettigi go rulmektedir. Ikinci sşrada yer alan (%17,4) ” o vguye deger 

olduklarşnş„ go rus unu, (%9,6) ” aldşgş o dulun kendisini„ ifade ettigini belirten o grencilerin 

aldşgş go rulmektedir. Bu baglamda ayrşcalşklş oldugunu dus unenler ise (%8,0) paya sahiptirler. 

O grencilerin cogunlugu rekabeti sevmektedirler. Bas arma duygusu ile kazanma duygusu 

o zdes lesmis tir. O gretmen ve ailelerin bu baglamda buyuk rolleri vardşr. Bo ylelikle o grenciler, 

sşnşfta alşnan o dullerin kendilerine daha fazla deger yukledigi dus uncesiyle hareket etmis  

olabilirler. Bulgular video oyunu oynayanlarşn spor programlarş gibi rekabet ve mucadeleye 

dayanan televizyon programlarşnş daha sşk izlediklerini ortaya koymus tur. Bu bulgularş bazş 

aras tşrmacşlarşn (Mc Clure ve Mears, 1984:61) video oyunu oynayanlarşn rekabeti seven kis iler 

olduklarşna dair go rus leri desteklemektedir. (Akt.Alantar 1999). O gretmenler o grencilerini iyi 

olduklarş alanlarda bas arşlş olmalarş icin tesvik ederek o konularda ilerlemelerine katkş 

saglayabilirler. 

Tablo 60-O grencilerin Iyi Olduklarö Konulardaki Basarölö Olmalarönön Nedenleri 
SORU Frekans(f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
Ailemin ilgisinden dolayş 147 7,4 7,4 
Hos landşgşm icin 620 31,0 38,4 
Kolay oldugu icin 69 3,5 41,8 
Zaman ayşrşp caba go sterdigim icin 1164 58,2 100 
TOPLAM 2000 100  



 111 

Tabloda go ruldugu gibi buyuk cogunluk (%58,2) ” zaman ayşrşp caba harcadşgşm icin„ 

bas arşlş olduklarş ortaya cşkmşs tşr. Bunu %31,0 ile ” hos landşgş icin„ bas arşlş olan o grenciler 

izler. Go ruluyor ki (%3,5) o grenciler calşsmalarş kolay bulmamaktadşr. ”Aile ilgisi„ ile 

bas arşlarş arasşnda bag kuranlarşn oranş ise %7,4“tur. Dean“in belirttigine go re cocuklar 

genellikle kolay bulduklarş ve bas arşlş olduklarş konularş ve dersleri sevmektedirler.Daha sonra 

ilgili olma ve eglenme gelmektedir (Dean 2000). Pollard ve Triggs“e (2000:142) go re 

cocuklarşn yaptşklarşndan hos lanmamalarşnşn, ilgisizlige ve cok caba harcamaya neden 

olabilmektedir. Bas arş eksikligi pek cok fakto re baglanabilir. C ocuk gerekli olan ve uygun 

o nbilgiye sahip olmadşgşndan o gretmeye calşs tşgşmşz s eyi o zumsemeyebilir. O gretim tek bas şna 

yeterli ya da uygun olmayabilir. O gretim tek bas şna yeterli ya da uygun olmayabilir. Go sterilen 

s eyin hatşrlanmasş ve ezberlenmesi o n bilgi gerektirebilir ve o zumsemesi cok zor olabilir. 

C ocuklar yardşm edildiginde kendi bas şna yapamadşklarşnş cogunlukla yapabilirler. Vygotsky, 

yardşm edilen ve edilmeyenin bilgisi arasşndaki ” bos lugu„ ifade etmek icin ” yakşnsal gelis im 

alanş„ terimini kullanmşs tşr (Wood 1998:77,78). Bu baglamda ailenin ilgi ve destegi o nem 

kazanmaktadşr. O grencilerin bas arşlş olduklarş konular dşsşnda o grencilik icin de zamanlarşnş 

ayşrmak durumundadşrlar. 

 
Tablo 61-O grencilerin Okul Dösönda O grencilik I cin Ayördöklarö Zaman  

SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
Hic zaman harcamam 144 7,2 7,2 
Bir saat 477 23,9 31,1 
Iki saat 879 44,0 75,0 
U c saatten fazla 500 25,0 100 
TOPLAM 2000 100  

 

O grencilerin cogunlugu (f:879) %44,0“ş o grencilik icin ” iki saat„ zaman ayşrmaktadşr. 

Toplam yuzdeler incelendiginde o grencilerin % 75“inin iki saat ve daha az zaman ayşrdşklarş 

go rulur. ”Hic zaman ayşrmayan„ o grencilerin oranş (f:144) %7,2 ile en dus uk degeri go sterir. 

U c saatten daha fazla zaman ayşran o grenciler ise tum o grencilerin (f:500) %25“ini 

olus turmaktadşr. O grencilerin o grencilik icin gunde iki saat ayşrdşklarş zaman diliminde 

cogunlukla o dev yapmaktadşrlar. O gretmenleri tarafşndan verilen o devlerin bitiminde, yas am 

boyu o grenmeyi amaclamayan bireyler olma durumu so z konusu olmaktadşr. Ancak o devlere 

bile zaman ayşrmayan yada ayşrmak istemeyen o grenciler de mevcuttur. Bu durumda 

o grencilerin, o grenmeye kars ş gudulenme ile ilgili problemlerinin etkisi olabilir. O grencilik icin 

ayrşlan zaman icinde yapşlan o dev calşsmalarşnşn nitelikleri de ele alşnmasş gereken 

konulardandşr. 
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Tablo 62-O grencilere Gore Yaptöklarö O devlerin Basarösönö Belirleyen Etken 
SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
Go runtusu 51 2,6 2,6 
Miktarş 53 2,7 5,2 
Icindeki Bilgiler 1201 60,1 65,3 
Tumu 695 34,8 100 
TOPLAM 2000 100  

 

Tablo incelendiginde o grencilerin buyuk bo lumunun (%60,1) ” o devin icindeki bilgilerin„ 

o nemli oldugunu kabul ettikleri go rulmektedir. O devin go runtusu, miktarş, icindeki bilgileri o n 

plana cşkaran ve hepsinin o nemli oldugunu dus unen o grencilerin oranş (%34,8) ” O devin 

go runtusunun belirleyici oldugunu dus unen o grenci sayşsş 51 olup, oranş %2,6“dşr. O devin 

go runtu ve miktarşnşn o devin bas arşsş ile dogrudan baglantşlş go rulmedigi ortaya cşkmşs tşr. 

Toplam yuzdelerin de bunu destekledigi (%65,3) go rulmektedir. O gretmenlerin 

degerlendirmeye yo nelik calşsmalarş icerikle dogrudan baglantşlş olabilmektedir. Icerigin 

o grenci tarafşndan olus turularak o gretmenlere sunulmasş da o devlerle ilgili ortaya cşkmşs  olan 

bu sonuclarş destekledigi dus unulebilir. O grenci calşsmalarşnşn degerlendirilmesi kars şsşndaki 

o grenci tepkileri arasşnda iliskiye bakşldşgşnda heyecan hissedenlerin cogunlugu olus turdugu 

go rulmektedir. 

 

Tablo 63- O gretmenlerin O devleri ve Sönav Sonuclarönö Degerlendirirken 
 O grencilerin Ne Hissettiklerine I liskin Tablo 

SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
Heyecan 1370 68,5 68,5 
Sucluluk-Utanma 36 1,8 70,3 
Kendine Guven 292 14,6 84,9 
Endis e ’ Korku 302 15,1 100 
TOPLAM 2000 100  

 

O gretmenlerin o devleri ve sşnav sonuclarşnş degerlendirirken o grencilerin ne 

hissettiklerine iliskin frekans tablosu incelendiginde o grenciler, cogunlukla (%68,5) 

” heyecan„landşklarşnş belirtmektedirler. ” Sucluluk ve utanma ”  duygusunun en dus uk duzeyde 

(%1,8) oldugu go rulmektedir. Endis e, korku duyanlarla kendine guvenenlerin arasşnda %0,5 

fark oldugu go rulmektedir. 

 Bu aras tşrmada o grencilerin cogunlukla heyecanlanma duygularş yas adşklarş ortaya 

cşkmasşna ragmen Pollard ve Triggs (2000:133)“in aras tşrmasşnda, o grencilerin %70“inin bu 

konuda endis eli, olumsuz ve karşsşk duygulara sahip oldugu saptanmşs tşr. Ilko gretimin son iki 

yşlşnda cocuklar rutin testlerin kullanşmşyla ve kategorik degerlendirmenin diger bicimlerinin 

artşsşyla kars şlasmaktadşrlar. O grencilerin, o gretmenlerinin onlarşn calşsmalarşna bakmalarşna 
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olan isteklerinde zamanla azalma meydana gelmektedir. O gretmenlerin nitelikleri de 

o grencilerin tepkilerinde etkili olabilmektedir. 

 
Tablo 64-O grencilerin O devlerinin Incelenirken Hissettikleri ve Beklentileri 

SORU Frekans (f) Yuzde(%) Toplam Yuzde 
Not verilmesini 757 37,9 37,9 
Bir s eyleri yanlşs  yaparşm diye heyecanlanmayş 808 40,4 78,3 
Utanma duygusunu 96 4,8 83,1 
C ok calşs tşgşmda o dul alma istegini 339 17,0 100 
TOPLAM 2000 100  

 

O grencilerin %40,4“unun, ” bir s eyleri yanlşs  yaparşm diye heyecanlandşklarşnş„ ifade 

ettigi go rulmektedir. O grencilerin %37,8“i ” not verilmesini„ ifade ettigini belirtmektedirler. 

Toplam yuzdelerde o grencilerin %78,3“unun de aynş s ekilde cevapladşgş go rulmektedir. 

” utanma duygusu„nu yas adşgşnş belirten o grenciler ise (%4,8) oranşyla en az sayşda olanlarş 

olus turmaktadşr. Bu sonuclara go re o grencilerin bir s eyleri yanlşs  yapmşs  olma olasşlşgşndan 

dolayş heyecan ve endis e duymalarş so z konusudur. Pollard ve Triggs“in (2000:134) 

aras tşrmasşnda o grenciler icin calşsmalarşna bakşlmasşnşn not icin bir s eyler ifade ettigi 

saptanmşs tşr. O devlerle ilgili dogruluk, duzenlilik ve miktar kriterlerinin go z o nunde oldugu 

durumlarda cocuklarşn endis e ve sucluluk duygularşnda artşs  oldugu go rulmektedir. 

O grencilerin, o devlerini yaparken duyduklarş endis eler, yşldşzlar veya sertifikalar gibi o dul 

sistemleri yoluyla ” iyi calşsma„ya yo nlendirilebilmektedir (Pollard ve Triggs 2000). 

O grencilerin, calşsma istekleri ve dersten beklentileri o rtusmelidir. Okul dşsş zamanla ilgili 

unsurlar dikkat dagşlmasşna yol acabilmektedir. 

 
Tablo 65- O grencilerin Dikkatleri Dagöldögönda Dusundukleri 

SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
Okuldan sonrasşnş/ ailemi 691 34,6 34,6 
Oyun zamanşnş/ arkadas larşmş 289 14,5 49 
Hayal kurmayş 551 27,6 76,6 
Diger s eyleri 469 23,5 100 
TOPLAM 2000 100  

 

O grencilerin yaklas şk %34“u ” okuldan sonrasşnş/ ailesini„ dus unmektedir. Daha sonra 

sşrasşyla ” hayal kuranlar„ (%27,4), ” diger s eyleri„, (%23,5) ve ” oyun zamanş ve arkadas larşnş„ 

dus unenlerin (%14,5) geldigi go rulmektedir. Toplam degerlere bakşldşgşnda o grencilerin %49“u 

oyun zamanş ve ailesini ve arkadas larşnş dus unduklerini belirtmektedirler. Bu sonuclara go re 

o grencilerin, okul dşsşnda o zellikle aileleriyle gecirdikleri zaman ve bu zaman icerisinde 
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yas adşklarş okulda dikkatini yogunlas tşrmalarşnda etkili oldugu dus unulebilir. Okulda ders 

ortamşnda sşnşf atmosferi de dikkat daşnşklşgşna yol acabilmektedir. 

 
Tablo 66-Ders Sörasönda O grencilerin Dikkatlerinin Dagölma Nedenleri 

SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
Sşkşcş/zor oldugu icin 347 17,4 17,4 
Diger cocuklarşn etkisiyle 949 47,5 64,8 
Sohbet etmek, konusmak ihtiyacş  474 23,7 88,5 
Diger nedenler 230 11,5 100 
TOPLAM 2000 100  

 
Tabloya go re 949 o grenci (%47,5)“i ders sşrasşnda o grencilerin dikkatlerinin 

dagşlmasşnda diger cocuklarşn etkisinin rol oynadşgşnş belirtmektedirler. ”Sohbet etmek ve 

konusmak gereksiniminden„ dolayş dikkatlerinin dagşldşgşnş belirten 474 o grencinin %23,7 

oranşna sahip oldugu go rulmektedir. O grencilerin %17,4“u ise ”  dersler sşkşcş ve zor oldugu„ 

icin dikkatlerinin dagşldşgşnş belirtmektedirler. Sşnşf ici iletis im ile ilgili problemlerden dolayş 

o grencilerin dikkatlerinin dagşldşgş go rulmektedir. 

C ocuklarşn calşsma dikkatlerini, zihinlerinden ya da cevrelerinden kaynaklanan 

nedenler dagştmaktadşr. Hayal kurmak, endis elenmek gibi kis inin kendi zihninden kaynaklanan 

ic nedenlerin yanş sşra televizyon, telefon, muzik gibi dşs  nedenler dikkat in dagşlmasşnda rol 

oynamaktadşr (Elmacşoglu 2000:99-100-124). Proctor ve arkadas larşnşn (2001) calşsmasşnda da 

cocuklarşn butun sşnşfla etkiles im icinde bulunduklarş iletis imin suresinin o nemli oldugu 

sonucuna ulas şlmşs tşr (gurultu, sşnşf, uslu duran cocuklar vb.). Pedagojik anlamda zamanşn 

neredeyse %60“şnşn bireysel calşsmalarla dolduruldugu go zlenmis tir.  

 
Tablo 67- O grencilerin Derste Dikkatlerini En C ok Dagötan Durumlar 

SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam 
Yuzde 

Arkadas larşmşn birbiriyle konusmalarş 1452 72,6 72,6 
Is lenen konunun uzun ve ayrşntşlş olmasş 200 10 82,6 
Dershane dşsşndaki gurultu 133 6,7 89,3 
O gretmenimizin ders is leme s eklinin sşkşcş olmasş 215 10,8 100 
TOPLAM 2000 100  

  

Tablo incelendiginde, 1452 o grenciye go re, o grencilerin derste dikkatlerinin 

dagşlmasşnşn en buyuk nedeninin ” arkadas larşnşn birbirleriyle konusmalarş„ oldugu 

go rulmektedir. ” O gretmenin ders is leme s eklinin sşkşcş olmasş„ ve ” is lenen konularşn uzun ve 

ayrşntşlş olmasş„ ise ikinci neden olarak acşklanmaktadşr (%10). Dershane dşsşndaki gurultunun 

dikkat dagşlşmşna neden oldugunu dus unenlerin oranşnşn %6,7 oldugu go rulmektedir.  
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Olumlu bir sşnşf atmosferi yaratmada etkinlikler ile iletis im artşrşlabilmektedir. 

Etkinlikler aynş zamanda ilgi gereksinimleri de karsşlar nitelikte olmalşdşr. O grencilerin en 

o nemli gereksinimi de kendilerini anlatabilme  fşrsatş bulabilmeleridir. 

 
Tablo 68- Sönöftaki Etkinliklere Katölöm Nedenleri 

SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
O gretmenim istedigi icin 213 10,7 10,7 
Bu konuda cok iyi oldugum icin 485 24,3 34,9 
Dus uncelerimi ifade edebilmek icin 1050 52,5 87,4 
Arkadas larşmla bir arada olabilmek icin 252 12,6 100 
TOPLAM 2000 100  

 
Tablo incelendiginde cogunlugun (%52,5“i) ” dus unduklerini ifade edebilmek icin„ 

katşldşklarş go rulmektedir. Sşnşftaki etkinliklere ” o konuda iyi oldugu icin„ katşlan o grenciler 

(%24,3) oldugu gibi ” arkadas larşyla bir arada olmak icin„ (%12,6) katşlanlarşn sayşsş 252“dir. 

Ayrşca her yuz o grenciden yaklas şk 10“u da ” o gretmeni istedigi icin„ etkinliklere katşldşklarşnş 

belirtmis lerdir. Bu sonuclar go steriyor ki o grenciler, dus unduklerini ifade edebilmek icin uygun 

ortama ihtiyac duymaktadşrlar. Sşnşftaki dersler degis ik etkinliklerle is lendiginde o grenciler, 

hem kendilerini ifade etmis  hem de bas arşlş olduklarş konularda bas arş hazzşnş tatmşs , 

gudulenmis  olacaklardşr. Sosyal Bilgiler dersinde dusuncelerin uygun bicimde ifade edilmesi de 

amaclanmşs tşr. Etkinlikler yapşlşrken farklş calşsma gruplarş olus turulabilir. Tartşsma yo ntemi ile 

ilgili tartşsma turlerine yo nelik o grenci yaklas şmlarşnda olumsuz dus unenlerin olmasş dikkat 

cekicidir. 

 
Tablo 69-O grencilerin Tercih Ettikleri Tartösma Turleri 

SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
Grup icindeki tartşsmalara katşlşrşm. 649 32,5 32,5 
Birebir tartşsmalara katşlşrşm. 239 12,0 44,4 
Sşnşf genelindeki tartşsmalara katşlşrşm. 525 26,3 70,7 
Tartşsmalara katşlmayş sevmem. 587 29,4 100 
TOPLAM 2000 100  

 

O grenciler icinde, ” grup icindeki tartşsmalara katşlmayş„ tercih edenler (%32,5) 

cogunlugu olus turmaktadşr. Ancak ” tartşsmalara katşlmayş sevmeyen„ o grenciler de (%29,4) 

cogunluktadşr. ” Sşnşf genelindeki tartşsmalar„ (%26,3) ve ” birebir tartşsmalarş„ tercih edenler 

arasşnda o grencilerin ” birebir tartşsmalarş„ en az tercih ettikleri go rulmektedir. O grencilerin, 

grup icindeki tartşsmalara katşlmayş tercih etmeleri kucuk bir grup icinde olma, ortak 

sorumluluk ve yetki paylas şmş psikolojisiyle hareket etme istegi ile ilgilidir. Buna ragmen 

tartşsmalara katşlmayş sevmeyen o grenciler cogunluktadşr. O gretmenlerin tartşsma yo ntemini 
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cok iyi bilmeleri ve uygun do nut saglamalarşyla demokratik bir ortam olus turmalarş o grencilerin 

tartşsmaya sşcak bakmalarşnş saglayabilir. Pollard ve Triggs“in (2000:72) calşsmasşnda da 

benzer sonuclar elde edilmis tir. O grencilerin yarşsşndan fazlasş tartşsmak icin cok az zaman 

harcadşklarşnş belirtmis lerdir (Pollard 2000:72). O grencilerin yanlşs  oldugunu bildigi bir go rus e 

kars ş kendi go rus lerini savunmalarş eles tirel dus unme ile ilgili bakşs  acşlarşnş ortaya 

koymaktadşr.  

 
Tablo 70- C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömönö Belirlemeye Yonelik O lcme Aracöndaki 

S34 maddesine yonelik Korelasyon Analizi 
SORULAR Spearman 

Katsayölarö 
SORULAR Spearman 

Katsayölarö 
S8 .16** S17 .20** 
S6 -.20** S30 -.23** 

S14 .24** S33 .20** 
 * 0.05 duzeyi, **0.01 duzeyi 

 

6.soru dşsşnda diger degiskenlerle S34 arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif 

korelasyon go zlenmis tir. Spearman Sşra Korelasyon Katsayşlarş .16** ile .24** arasşnda 

degis im go stermektedir. S6 ile S34 arasşnda 0.01 duzeyinde negatif korelasyon vardşr. 

Spearman Sşra Korelasyon Katsayşsş -.20“dir.  

O grencilerin yanlşs  oldugunu bildigi bir go rus e kars ş kendi go rus lerini 

savunmalarşyla dşs sal denetimli olma, o devlerini zamanşnda yapma, okuldaki 

etkinliklere katşlma, yardşmsever olma, kurallara uyma, yaptşgş is lerin nasşl gittigini 

takip etme davranşs larş arasşnda iliskiler saptanmşs tşr. O grencilerin eles tirel dus unme 

becerileri gelis tirildiginde sorumluluk duygularş da gelis tirilebilir. O grencilerin 

o grenme ortamşna go re bilgiyi elde etme ve kullanma, istekli ve calşskan olma 

durumlarş degismektedir. Ic ve dşs  kosullarşn duzenlenmesinde o gretmenlerin 

o grencilerin dşsşnda onlarşn ailelerini, sşnşf ortamşnş ve etkinlikleri cok iyi bilmesi ve 

tanşmasş gerektigini so yleyebiliriz. 

 

3.5. O grencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde C agdas Bilgiyi Edinimi ve Kullanöm Duzeyi Aile 

ile I lgili Faktorlere Gore Degismekte midir? (Besinci Alt Problem) 

 

Aras tşrmada, ” O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm 

duzeyi aile ile ilgili fakto rlere go re degismekte midir?„ sorusu bes inci alt problemi 
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olus turmaktadşr. Bes inci alt problemde ailelerle ilgili bulgular olus turulurken, Ek 7 ” O grenci 

Ailelerine Yo nelik O lcme Aracş„nda yer alan ces itli sorular degerlendirilmis tir. Aile ile birlikte 

okul yararlş bireyler yetis tirmeyi amaclar. Okul ve toplum iliskisi kars şlşklş yararşn temel is lev 

kabul edildigi bir anlayşs la ele alşndşgşnda amaca ulas şlabilir. Sosyal Bilgiler dersinin temel 

amacş o grenciyi toplumsallas tşrmak ve onu iyi bir vatandas  olarak yetis tirmektir. 

Ailelerin ustlendikleri bircok go rev cocugun cevresine uyum saglama ve mutlu 

olmalarşna yo neliktir. Yenilikleri aras tşrma, bunlarş aileye kazandşrma kis isel hayatlarşnda 

yenilik yapma ve gelis im, cocuklarşnşn ufkunu acma, gelis ime elveris li hale getirme anne ve 

babanşn go revidir (Aydşn 2000:190). O grenci ailelerine yo neltilen sorulara iliskin tanşmlayşcş 

bilgiler as agşda yer almşs tşr. 

 

Tablo 71-O grenci Ailelerine Uygulanan O lcme Aracö Bulgularö  
 EVET BAZEN HAYIR  EVET BAZEN HAYIR 

SORU f % f % f % SORU f % f % f % 
S1 (3-2-1) 130 80 32 20 - - S26 (1-2-3) 60 37 61 38 41 25 
S4 (3-2-1) 78 48 48 30 36 22 S27 (1-2-3) 49 30 58 36 55 34 
S5 (3-2-1) 92 57 36 22 34 21 S28 (1-2-3) 64 40 39 24 59 36 
S6 (3-2-1) 59 36 55 34 48 30 S29 (1-2-3) 92 57 31 19 39 24 
S10 (2-1) 86 53 - - 76 47 S30 (1-2-3) 48 30 42 26 72 44 
S11 (2-1) 59 36 - - 103 64 S31 (3-2-1) 142 88 11 6,8 9 5,6 
S12 (3-2-1) 25 15 38 24 99 61 S32 (1-2-3) 47 29 23 14 92 57 
S13 (3-2-1) 38 24 66 41 58 36 S33 (1-2-3) 28 17 51 32 83 51 
S14 (3-2-1) 96 59 44 27 22 14 S34 (3-2-1) 54 33 76 47 32 20 
S15 (3-2-1) 91 56 56 35 15 9,3 S35 (3-2-1) 67 41 30 19 65 40 
S16 (3-2-1) 78 48 59 36 25 15 S36 (3-2-1) 77 48 54 33 31 19 
S18 (3-2-1) 50 31 6 4,6 106 65 S37 (3-2-1) 119 74 36 22 7 4,3 
S20 (3-2-1) 79 49 39 24 4,4 27 S38 (3-2-1) 134 74 36 22 7 4,3 
S21 (3-2-1) 131 81 19 12 12 7,4 S39 (2-1) 137 85 - - 25 15 
S22 (1-2-3) 41 25 6 3,7 115 71 S40 (2-1) 47 29 - - 115 71 
S23 (1-2-3) 55 34 44 27 63 39 S41 (3-2-1) 107 66 26 16 29 18 
S24 (3-2-1) 113 70 35 22 14 8,6 S42 (3-2-1) 11 6,8 40 25 111 69 
S25 (3-2-1) 74 46 49 30 39 24 S43 (2-1) 115 71 - - 47 29 
 

Tablodan da go ruldugu gibi 1, 4, 5, 6 ve 10. sorulara o grenci ailelerinin cogunlugu 

” evet„ yanştşnş vermektedirler. Aile uyeleriyle birlikte yemek yiyen ailelerin oranş %80,2 sayşsş 

ise 130“dur. ”Bazen„ birlikte yemek yiyen ailelerin sayşsşnşn ise 32 oldugu go rulmektedir. 

Tabloya go re eve duzenli olarak gunluk gazete alşndşgşnş belirten aileler cogunlugu 

olus turmaktadşr (%48,1). Gazetenin hic alşnmadşgş ailelerin mevcut (%22,2) oldugu 

go rulmektedir. 

Anneleri kitap okuyan o grencilerin cogunlugunu olus turmasşna ragmen %21“inin 

annesinin hic kitap okumadşgş go rulmektedir. Tabloya go re, babalarş kitap okuyan o grencilerin 
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oranş %36,4 okumayanlarşn %29,6 O grenci ailelerinin %53,1 bilgisayar sahibi olduklarşnş 

belirtmektedirler. Evlerinde internet baglantşsş olmayanlar (%63,9) cogunlugu olus turmaktadşr. 

Tabloda go ruldugu gibi o grenciler o devlerini yaparken internetten yararlananlarşn oranş %15,1; 

yararlanmayanlarşn ise %61,1“dir. Anne, babalarşn baska aktivitelere ” bazen„ zaman ayşrdşklarş 

(%40,7) go rulmektedir. Hic zaman ayşrmayanlarşn oranş %35,8“dir. Sosyal aktivitelere katşlan 

o grenciler (%59,3) cogunluktadşr, katşlmayanlarşn oranş ise % 13,6“dşr. O grenci ailelerinin 

%56,2“si evde karar alşnşrken cocuklarşnşn da fikirlerini aldşklarşnş belirtmektedirler. Ailelerin 

”Bazen„ cevabşnş %34,6“ş vermis tir. C ocuklarş karar alşnşrken onlarş o zgur bşrakan aileler 

cogunlukta (%48,1) iken bazen bşrakanlar %36,4, o zgur bşrakmayanlar ise %15,4 oranşna 

sahiptir. 

 Bireyleri calşs an ailelerde evde cocuklarla ilgilenen birilerinin olmadşgşnş belirten 

ailelerin oranş %65,4 iken ” evet„ cevabşnş verenlerin %30,9 oldugu go rulmektedir. ”Aile 

cocuklarş icin o dev, oyun, spor vb.. etkinlikler icin plan yapşyor mu?„ sorusuna o grenci aileleri 

cogunlukla ” evet„ (%48,8) cevabşnş verdikleri, %27,2 ” hayşr„ cevabşnş verdigi go rulmektedir. 

Tabloda go ruldugu gibi cocuklarşyla gun icinde okul ici ve dşsş etkinliklerle ilgili iletis im kuran 

aileler cogunluktadşr. Bilgi kazanşmşnda dayak olayşna inanan aileler (%25,3) inanmayan 

ailelere oranla (%71,0) daha az sayşdadşr. ” C ocugumuzu yetiskinligin fiziksel go runumu elde 

edilene kadar niceliksel eksiklik do nemini yas ayan birisi olarak mş go ruyorsunuz?„ sorusuna 

” evet„ cevabşnş verenlerle (%34) ” hayşr„ cevabşnş verenlerin (%38,9) birbirine yakşn oranlarda 

oldugu go rulmektedir. 

Ailelerin %69,9“u cocuklarşnşn konusmalarşnş mantşklş bulduklarşnş belirtmektedirler. 

Evde es lerin birbirlerine yardşm ettikleri ailelerin sayşsş 74“tur. Is ler kars şsşnda kendisini yalnşz 

ve caresiz, o fkeli hissedenlerle, bazen bunu hissedenlerin aynş oranda (%37) olduklarş 

saptanmşs tşr. Aileler sşkş kurallarla cocuklarş buyutme fikrine ” bazen„ katşldşklarşnş (%35,8), 

sşkş kurallarla cocuklarş buyutme fikrine hic katşlmadşklarşnş %34 belirtmektedir. Ailelerin 

cogunun cocuklarşnşn kendilerine sadakat go stermeleri ve onlara herkesten ustun tutmalarşnş 

istedikleri (%56,8) go rulmektedir. Tabloya go re ailelerin %44,4“u ” sevecen, koruyucu, 

destekleyici anne baba davranşs larşnşn„ cocuklarş s şmartmadşgşnş dus unmektedir. C ocuklarşnş 

o ven aileler (%87,7), cok kşzdşgşnda dayak atan aileler (%29) cok kşzdşgşnda bile ko tu so zler 

so ylemeyen (%51,2) aileler farklş oranlarda kars şmşza cşkmaktadşr. 

C ocuklarş o dev yaparken ” bazen„ yardşm eden aileler cogunlugu olus turmaktadşr 

(%46,9). %19,8“i ise yardşm etmedigini belirtmektedir. 3.,36.,37. ve 38. sorulara cogunluk 

” evet„ cevabşnş vermis lerdir. C evre bilinci ve bilincli tuketicilikle ilgili olan bu sorular icinde 

35. soruya ” hayşr„ cevabşnş verenlerin cogunlukta oldugu go rulmektedir. O grenci ailelerinin 
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%84,6“şnşn birden fazla cocuga sahip olduklarş saptanmşs tşr. Tabloda go ruldugu gibi dershane, 

etud gibi kurslara gidenler %29 oranşna sahiptir. Ailelerin %66“ş cocuklarşnşn okuldaki egitimi 

sşrasşnda yeterince bilgi aldşgşnş dus unmektedir. O devlerin miktarş ve niteliginin sorun 

yaratmadşgşnş dusunen aileler bo yle dus unmeyenlere go re oldukca fazladşr. Kendilerine ait 

calşsma odasş olan o grenciler %71 oranşyla cogunluktadşr. 

Ailenin egitsel is levleri: 1-Ailenin kulturel cevresi, 2-Ailenin egitim is levi, 3-Ailenin 

toplumsallasma is levi, 4-Ailenin ekonomik is levi, 5- Ailenin bos  zamanlarş degerlendirme 

is levi, 6-Okul aile isbirligi s eklinde o zetlenebilir (Seyhan 2004:1). Ailenin temel is levlerinden 

biri olan cocuk yetis tirmede amac, saglşklş bir kis ilik olus turmaktşr. Karancş (1997:114) da 

aileleri cocuklarş yetis tirmede birinci derecede sorumlu go rmektedir. Kis ilik yapşsşnşn temel 

davranşs larş buyuk o lcude elde edilir. Patterson, cocuklarş evlerinde go zlemlemis  ve aileyi 

birbirini etkileyen toplumsal sistem olarak go rulmesi gerektigini savunmus tur (Gander-

Gardiner, 2001: 419). Aile ortamşnda bulunmasş gereken kosullar arasşnda Seyhan“şn da 

belirttigi gibi; ailenin o grenciyi o grenmeye ve bas arşlş olmaya gudulemeleri, ailede o grenciye 

o devlerinde kşlavuzluk edecek kis ilerin olmasş, ailenin (kitaplşk, calşsma yeri gibi) elveris li 

yerleri hazşrlamasş, cocugun oyun, eglenme gibi etkinlikleriyle birlikte o devlerini yapmaya 

elveris li bir calşsma programş yapmasşna ve bu programş izlemesine yardşm edilmesi, cocugun 

dus uncelerine saygş go sterilmesi, dus uncelerini duzgun ve dogru bir dille anlatmasşna yardşm 

edilmesi gelmektedir (Seyhan 2004:1). 

Aile kararlarşna katşlşmşyla cocuk; ces itli konularda dus unmeyi, tartşsmayş, kabul ve 

reddetmeyi o grenmektedir (Yalcşnkaya, Sanlş 2003). C agdas  insanda bulunmasş gereken 

kriterlerden birisi de demokratik degerlere saygş duyusudur. Ulugtekin ve ark. (2002:29,30) aile 

ici iliskilerin, demokratik degerler bakşmşndan ele aldşklarş bir proje calşsmasşnda aile 

uyelerinin rol ve sorumluluklarş, aile ve yasal boyut; sorun co zme bilinci ve dayanşsmanşn 

gelis tirilmesi amacşyla ” aile hayatş egitimi„ de incelenmis tir. Burada temel amac saglşklş aile ici 

iliskilerde demokratik deger, tutum ve davranşs larş kazandşrabilmektir. Kucuk yas tan itibaren 

cocuklarşn kendileri ile ilgili bazş kararlarş bagşmsşz kendi bas larşna vermelerine fşrsat 

yaratşlmalşdşr. C ocuklarşn verdikleri kararlarşn sonuclarş mutlaka cocuklarla beraber 

nedenleriyle tartşsşlmalşdşr (Yalcşnkaya ve Sanlş 2003). Bunlar aras tşrma sonuclarşnş destekler 

niteliktedir. 

Aile cocuklara o zel zaman ayşrmak, sevildiklerini ve o nemsendiklerini belirtmek, 

onlarla iyi iliskiler icinde olduklarşnda cocuklarşn o zguvenlerini gelis tirecek ve baskalarşyla da 

iyi iliskiler icinde olmalarşnda etkili olacaktşr. Aile icine duygusal ihtiyaclarşna karsşlşk verilen, 

duygularş eles tiriye maruz kalmadan dinlenip anlas şlan cocuklar anne ve babalarşna guven 
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duyacak ve bir sşkşntşlarş oldugunda bunu rahatca paylas acak ve yardşm alabileceklerdir. 

Aileleri tarafşndan okul ici ve okul dşsş faaliyetlere katşlmalarş icin tesvik edilen cocuklar sosyal 

becerilerini gelis tirirler. Neyi sevip sevmediklerini anlamalarşnda, kendi o zelliklerini 

tanşmlamalarşnda onlara yardşmcş olmak icin, almak ya da yapmak istediklere s eylerle ilgili 

onlara secme hakkş vermek cocuklarşn kendilerini tanşmalarşna yardşmcş olacaktşr. Kendisini 

tanşyan cocuklar insanlarla olan iliskilerinde kendilerini pozitif bir s ekilde ifade edebilirler ve 

baskalarş tarafşndan anlas şlşr ve kabul edilirler. Aile ortamş ve okul ortamş mutlu ve eglenceli 

olmalşdşr. C ocuklarşn duygusal saglşklarş ile etkili dus unme ve o grenme yetenekleri birbirleriyle 

yakşndan iliskilidir. C ocuklara gerginligin, korku ve hayal kşrşklşklarşnşn cok yas anmadşgş, nes e 

ve mutlulugun yogun oldugu, kendilerini guven icinde hissettikleri bir ortam saglanmasş, 

o grenmelerini olumlu yo nde etkileyecektir (Kansu, 2005 , cevrimci) 

Ailenin cocugun gelis imini ne denli etkiledigini, hangi etkenin daha baskşn oldugunu 

ailenin ne tur bir aile oldugu, farklş aile uyelerinin etkisi belirlemektedir (Yavuzer 2001:126). 

Bu baglamda dengeli, duygusal, toplumsal etkiles imin guclu oldugu aileler bas ta bagşmsşzlşk 

duygusu olmak uzere istendik davranşs lar sergileyen cocuklar yetis tirmektedirler. As şrş hosgo ru, 

as şrş koruma, reddetme, baskş altşnda bulundurma, cocuk ayşrma gibi olumsuz ana-baba 

tavşrlarş, cocukta kis isel, sosyal ve ahlaki problemlere yol acabilmektedir. Bunlarşn yanş sşra 

ailenin sosyo ekonomik durumu ailedeki tum bireylerin ruh saglşgşnş etkilemektedir. 

Dengeli bir aile yas amşnşn devam ettirilebilmesi icin o zellikle cocuklarşn kis ilik sahibi, 

o zgur dus unceli, topluma yararlş bireyler olarak yetis tirilmesi, uretime etkin bicimde katşlarak 

ulke kalkşnmasşnda cevreyi go z ardş etmeden surdurmesi o nemlidir. Aile okul ve yakşn cevre, 

cevre egitimini saglamada uc temel unsurdur (Safak, Erkal 1999:64). Aile hem kendi uyeleri 

hem de toplumu etkileyecek o nemli konularda karar veren o nemli bir birimdir. Bu nedenle 

cevre koruma bilinci gelismis  ailelerin tuketime yo nelik alacagş kararlar cevre lehine 

olmaktadşr. C evre sorunlarşnşn pek cogu ailelerin egitim duzeylerinin dus uk olmasşndan 

kaynaklanmaktadşr (Guven 1999:68). 

C ocuklar kendi bas larşna bazş o devleri, problemleri co zumleyememektedirler. Bir 

cocugun o grenme potansiyeli daha bilgili diger kis ilerle olan iletis imiyle ortaya cşkarşlmaktadşr. 

C ocuklarşn o grendiklerinin buyuk cogunlugu onlar oynarken, go zlem yaparken, soru sorarken, 

cevrelerindeki dunyayş tecrube edinirken, okul duvarlarşnşn dşsşnda dogal olarak meydana gelir. 

O neriler, imalar, uyarşlar, konusmalar, paylasşlan uygulamalş o devler, vb.. gelismekte olan 

cocugun o grenme ve anlamasşnşn yo nlendirildigi ve sosyal iletis im yoluyla genis letildigi 

ortamlar saglamaktadşr. C ocuklarşn aktif olarak dunya bilgilerini olus turduklarş dus uncesini 

Piaget ve pek cok modern cocuk gelis imcileri paylasmşs tşr. C ocuklar kendi bas larşna bazş 
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o devleri, problemleri co zumleyememektedirler. Bir cocugun o grenme potansiyeli daha bilgili 

diger kis ilerle olan iletis imiyle ortaya cşkarşlmaktadşr. Mortimore ve ark. (1988) o gretmenler 

tarafşndan verilen o devleri yaparken ve sşnşfta yardşmcş olmak amacşyla velileri is in icine 

katmanşn cocuklarşn ilerlemesine katkşda bulunduklarş sonucuna varmşs lardşr. Aynş zamanda 

o gretmenlerin istekleriyle velilerin yardşm konusundaki istekleri o rtusmemektedir (Akt.Dean 

2000). C ocuklar yardşm edildiginde kendi bas şna yapamadşklarşnş cogunlukla yapabilirler. 

Vygotsky, yardşm edilen ve edilmeyenin bilgisi arasşndaki ” bos lugu„ ifade etmek icin ” yakşnsal 

gelis im alanş„ terimini kullanmşs tşr (Wood 1998:77,78). Kurulacak iletis im sonucu okul ici ve 

okul dşsş etkinliklere iliskin bilinclendirilen aileler cocuklarşnş tesvik edince onlarşn sosyal 

becerileri gelis ebilir. Hughes ve digerleri son yşllarda okullara yo nelik pek cok eles tiride 

bulunmus  olmasşna ragmen velilerin genel olarak o grencilerin okullarşndan memnun olduklarşnş 

saptamşs lardşr (Akt.Dean 2000:142). Ailelerin aylşk gelirleri ile ilgili olarak test sonuclarş 

uzerinde bagşmsşz o rneklemli T testi kullanşlmşs  ve as agşdaki tabloda go ruldugu gibi anlamlş 

fark bulunmus tur. Aynş s ekilde egitim harcamalarş konusunda da benzer sonuclar elde 

edilmis tir. 

 
Tablo  72-O grenci Aileleri Testinin ANOVA Sonuclarö 

Kareler toplamş Serbeslik 
derecesi 

Ortalama F Anlamlşlşk 
duzeyi 

Gruplar arasş 12190,420 39 312,575 5,651 ,000 
Gruplar ici 6748,692 122 55,317   
Toplam 18939,111 161    

 

Butun bunlarşn yanş sşra ailelerin cocuklarşyla ilgilenme sureleri de o nem tas şmaktadşr. 

 
Tablo 73-O grenci Ailelerinin C ocuklaröyla Okulla I lgili Konularda I letisim Kurma 

Sureleri 
Hic zaman ayörmam 15 dk-Yaröm saat Bir saat Bir saatten daha fazla 

f % f % f % f % 
1 6 49 30,2 42 25,9 70 43,2 
 

Ailelerin %43,2“si cocuklarşyla okulla ilgili konularda bir saatten fazla zaman ayşrşrken 

%6“ş hic zaman ayşrmadşklarşnş belirtmis lerdir. Berkshire egitim otoritesi (Berkshire U lke 

Konseyi 1993:03) bir ev / okul uyumunun ana amacşnş acşklarken her bir cocuga okul 

yas antşsşnşn her yo nunde en iyiyi bas armasşna yardşmcş olarak standartlarş gelis tirmek olduguna 

dikkat cekmis tir. Bu uyumun genel amaclar icerisinde ortak beklentiler ve hedefler gelis tirmesi, 

okuldaki kaynaklarşn en iyi s ekilde kullanşlmasş, uzerine dus enleri en iyi s ekilde yapmayanlarşn 

oldugu durumlarda tartşsmalarşn bas latşlmasş sayşlabilmektedir. Ailelerin is levlerini yerine 
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getirmemelerinin temelinde, kendilerine kars ş saygşsş olmayan bireylerin oldugu ortaya 

cşkmşs tşr. Degismeyle birlikte benlik saygşsş da duser endis esi tas şyan bu bireyler kapalş aile 

sisteminin hem nedeni hem de sonucudur (Whirter ve Acar 2000:75).  

 
 

Tablo 74-O grenci Ailelerinin C ocuklaröyla Okulla I lgili Konularda I letisim Kurma 
Zamanö 

Okuldan eve gelince Yemekten once Yemekten sörasönda Yemekten sonra 
f % f % f % f % 

59 36,4 13 8 4 2,5 86 53,1 
 

Tabloya go re ailelerin cocuklarşyla daha cok (%53,1) yemekten sonra iletis im 

kurduklarş go rulur. Onu %36,4 oranşyla cocuklarş okuldan eve geldiginde ilgilenen aileler izler. 

Okul-Aile isbirligini saglamaya yo nelik ABD“de gercekles tirilen projelerde ailelere buyuk 

o nem verilmektedir. O grencilerin yetismelerinde aileler okulun bir ortagş olarak kabul 

edilmis tir„ (O zmen- Kolay 2004:1304). Ailenin egitsel is levleri arasşnda okul aile isbirligi bas ta 

gelmektedir (Seyhan 2004:1). Aras tşrmalarda okul-aile isbirliginin etkili bir s ekilde 

yurutulemedigi ortaya cşkmşs tşr (O zmen ’ Kolay 2004:1305). Velilerle iletis im onlarşn, 

cocugun o grenmesine yapacaklarş destegi etkilemektedir. Ev ve okul arasşndaki iyi bir ortaklşk: 

1-Okula kars ş olumlu tutum yaratşr. 2-Olumlu kis isel imaj 3-Ailelerin egitime yo nelik 

performansşnş arttşrşr. 4-Onlarşn cocugun o grenmesine daha cok caba go stermesini saglar. 5-

Egitime kars ş artan motivasyon yaratşr. 6-Egitim ’o gretime destek yaratşr. 7-Daha iyi aile 

anlayşsş 8-Ortak bir amac ve sahibiyet duygusu yaratma is levlerini yerine getirmektedir. 

D“Angelo ve Adler (1991)“e go re ev ile okul arasşndaki engellerin ortadan 

kaldşrşlmasşnda iletis im stratejileri o nemlidir. Iliskileri gelis tirmede en etkili iletis im tekniginin 

yuz yuze iletis imin, ikinci olarak ileri teknolojik olanaklardan yararlanşlarak kurulan iletis imin, 

ucuncu olarak da yazşlş iletis imin etkili oldugunu belirtmis lerdir. Okul-cevre iliskilerini 

gelis tirmede okul yo neticilerinin o nemli rolu oldugunu vurgulamaktadşrlar. So gut“un aktardşgş 

gibi Bilgin (1990) in calşsmasşnda, okul-aile isbirliginin yasal olarak benimsendigi ancak 

o gretmenlerin olumsuz go rus ler tas şdşgş ve o gretmenlerin ana-babalarşn yetersizliginden 

yakşndşgş ortaya cşkmşs tşr. Benzer s ekilde Sarş (1986)“nşn yaptşgş aras tşrmada okul ile ilgili 

toplantşlarşn yararşna inanmadşklarş ve o gretmen veli go rusmelerinin yetersiz oldugu ve o grenci 

ailelerinin egitim programlarş gelis tirilmesinde kendi rollerini bilemedikleri ortaya cşkmşs tşr. 

Ailelerin okulla yakşn iliskiler icinde bulundugunda o grencilerin bas arşlş ve disiplinli oldugunu 

savunan aras tşrmacşlardan birisi Smith (1994)“dir. C ok sşk ve duzenli olarak okula gelen 

ailelerin cocuklarşnşn davranşs larşnda belirgin iyilesmeler go zlenmis tir. 
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O gretmenler, aile ziyaretlerine o zendirilmemekte, ana-babalar okulun amaclarş, egitim 

ilkeleri ve okuldaki etkinlikler konularşnda aydşnlatşlmamaktadşr. Davies (1991)“e go re 

o gretmenlerin ev ve kurum ziyaretlerini yapmalarş olumlu sonuclar dogurmaktadşr. Ankara 

merkez ilcelerindeki ilko gretim okullarşnda gercekles tirilen bir aras tşrmaya go re okul ve aile 

arasşndaki iletis imin engelleri su bas lşklarda saptanmşs tşr. A) Sşnşflardaki o grenci sayşsşnşn fazla 

olmasş nedeniyle toplantşlarda ya da okul aile toplantşlarşnda az sure ayrşlmasş, B)Ailelerin 

okulla iletis iminde kayştsşz kalmasş ya da bilincli olmamasş, C)Ailelerin okulla ilgili kararlara 

katşlmanşn yararsşzlşgşnş dus unmesi. MEB O zel Egitim Rehberlik ve Danşsma Hizmetleri 

Birimi tarafşndan gercekles tirilen saptamalarşn sonuclarş s o yledir: C ocuklarşyla ilgili ailelere 

iletilen s ikayetlerin parasal yardşm taleplerinin sadece o grencinin notunun iletilmesini ya da 

cocukla ilgili uyarş taleplerinin iletis im konusunda o nyargşlara yol acmasş ve genelde is leyen 

bo yle bir iletis im ortamşnşn ailelerde genellikle cekinme, korku ve o fke s eklinde meydana 

cşkmasş (Akt. O zmen ve Kolay 1306). 

Ailelerin o grencilerin evde internet baglantşsş olmasş ile o devlerinin miktarş ve 

internetten yararlanma durumlarşna bakşldşgşnda, o grenci ailelerinin cogu evde internet 

baglantşsş olmadşgşnş (f=68) aynş zamanda o dev yapşlşrken internetten yararlanşlmadşgş ve 

o devlerin miktarşnşn ve niteliginin sorun yaratmadşgşnş belirtmektedirler. Ayrşca, ailelere go re 

evde bilgisayarş ve internet baglantşsş olmayan o grencilerin (f=71) cogunlukla internetten 

yararlanmadşklarş ortaya cşkmşs tşr. Bunlara ek olarak, cogunlukla aile uyelerinin (f=27) birlikte 

yemek yemedigi, okulla ilgili cocuklarşna bir saat ve daha fazla zaman harcadşklarş ve ilgilenme 

zamanlarşnşn yemekten sonra oldugu go rulmektedir. 

 
Tablo 75- O grenci Ailelerinin C ocuklaröyla Okulla I lgili Konularda I letisim Kurma ile 

ilgili Regresyon Analizi 
KATSAYILAR 

Model Standardize Olmamös 
Katsayölar 

Standardize 
Katsayölar T Sig. Model 

1 (Sabit) 
s_34 
S_43 
S_37 

1,393 
,413 
,311 
-,260 

,413 
,089 
,131 
,114 

 
,344 
,175 
-,165 

3,373 
4,662 
2,372 
-2,275 

,001 
,000 
,019 
,024 

 

Regresyon Denklemi: S-6= 1.393+0.413 s_34+0.311 S_43-0.260 S_37 Varyans analizi 

(ANOVA) tablosundan regresyon denkleminin o nemli oldugunu uc degisken birlikte ele 

alşndşgşnda S-6“yş acşklama yetenegini artmaktadşr (P=0.000*). U c degisken birlikte ele 

alşndşgşnda S_6“nşn degis imini %19,7 oranşnda (R Square=0.197) acşklamakta olup t degerleri 

ve Sig. degerlerine go re fakto rler tek bas larşna S_6“ş acşklama yetenegine sahiptirler. O devlerini 
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yaparken cocuguna yardşmetme, cevreye zarar verenleri uyarma ve cocuklarşna kendilerine ait 

bir calşsma odasş olus turma durumu o grenci ailelerinin cocuklarşyla okulla ilgili konularda 

iletis im kurmalarşnda etkili olabilmektedir. Yuzaltmşs iki o grenci ailesine yo neltilen sorularşn 

aralarşnda 0.05 ve 0.01 duzeyinde korelasyon olanlar ile ilgili olarak Tablo 62 duzenlenmis tir. 

Ayrşca aralarşnda iliskilerin oldugu maddeleri saptamak amacşyla korelasyon analizleri 

yapşlmşs tşr. 

Tablo  76 - Ailelerle ilgili Korelasyon Analizleri (Spearman Korelasyon Katsayölarö) 
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1 - - - - - - - -21** - - 
2 - .41** .48** - - .17* -37** .62** - .24** 
3 - .50** .50** - - .24** -39** .59** - .21** 
4 - .44** .50** - - - - .54** - .19* 
5 - .41** - - - - - .36** - .18* 
6 - .31** .16* .19* .20* - -21** .32** - - 
7 - .29** -.17* - - - - .78** -.28** - 
8 - - - - - - - .16* - - 
9 - .29** - - - - - - - .18* 

10 .19* .46** - - - - - .56** - .27** 
11 - .32** - - - - - .59** - .18* 
12 - .31** - - - - - .58** - .20* 
13 - .36** - - - - - .32** -46** .17* 
14 .18* .27** - - .24** - - .27** -31** .20** 
15 .19* .33** - - .19* - - .28** -34** - 
16 - .28** - - - - - .27** .45** - 
18 - - - - - - -20** - - - 
19 - - - - -.18* - - .26** - - 
20 - .42** - - .21** - - .22** .32** - 
21 - - - - - - - 17* .20** - 
22 - - - - - - - -43** -.25** - 
23 - .22** - - - - - - - - 
24 - .30** - - .22** - - - - - 
25 - .16** - - - - - - - - 
27 - .25** - - - - - - - - 
28 - .22** - - - - - - - - 
29 - .24** - - - - - - - - 
31 - .16* - .16* - - - - - - 
32 - - - - .23** - - - - - 
34 - .19* - - - - - - - - 
38 - .27** - - - - - - - - 
40 - .21** - - - - - - - - 

                  * 0.05 duzeyi, **0.01 duzeyi 
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O grenci ailelerinin cevaplarşnşn S-6 maddesine yo nelik (zaman ayşrma) korelasyon 

analizinde degiskenler arasşnda 0,05 duzeyinde pozitif korelasyonlar vardşr. Spearman 

katsayşlarş .18* ile .19* arasşnda degis im go stermektedir. Evlerinde bilgisayarş olan, cocuklarş 

sosyal aktivitelere katşlan aileler ile evde kararlarş alşrken cocuklarşna sormalarş ve cocuklarşna 

zaman ayşrmalarş arasşnda iliskiler oldugu saptanmşs tşr. Demokratik tutum sergileyen aileler 

sosyal aktivitelere katşlmaktadşrlar. Bu aileler cocuklarşna cok zaman ayşrabilmektedir. 

O grenci ailelerinin sahip olduklarş kitap sayşsşna yo nelik korelasyon analizinde, 31. 

madde dşsşnda kitap sayşsş ile degiskenler arasşnda cogunlukla 0.01 duzeyinde ile degiskenler 

arasşnda cogunlukla pozitif korelasyonlar vardşr. S31 ile 0.05 duzeyinde negatif, S34 ile de 0.05 

duzeyinde pozitif korelasyon vardşr. Spearman katsayşlarş .16* ile .42** arasşnda degis im 

go stermektedir. Ailelerin, sahip olduklarş kitaplarşn sayşsş ile anne ve babalarşn o grenim 

duzeyleri, kitap okumalarş, eve gunluk gazete alşmş, bilgisayara sahip olma, cocuklarş icin 

haftalşk plan yapmalarş arasşnda iliski oldugu saptanmşs tşr. 

O grenci ailelerinin cevaplarşnşn s-5 maddesine yo nelik (annenin o grenim duzeyi) 

korelasyon analizinde, 7.madde dşsşnda S5 ile S2,S3,S4 arasşnda 0,01 duzeyinde pozitif 

korelasyon go zlenmis tir. S_6 ile 0,05 duzeyinde pozitif korelasyon vardşr. S_5 ile S_7 arasşnda 

0,05 duzeyinde negatif korelasyon go zlenmis tir. O grencilerin annelerinin o grenim duzeyi ile 

cocuklarşyla okuldan eve gelince ilgilenmeleri ve cocuklarşna okulla ilgili zaman ayşrmalarş, 

eve gunluk gazete alşmş arasşnda iliski vardşr. Egitim duzeyi yuksek olan anneler cocuklarşna 

zaman ayşrmaktadşrlar. O grenciler ustesinden gelemedigi konularda ailesinden yardşm aldşgşnda 

go sterdigi caba da artşs  oldugu kabul edilebilir. 

O grenci ailelerinin cevaplarşnşn s-42 maddesine yo nelik (o dev miktarş ve niteligi) 

korelasyon analizinde, degiskenler arasşnda 0.05 duzeyinde pozitif iliskiler go zlenmis tir. 

Spearman Katsayşsş .19* ile .16* arasşnda degis im go stermektedir. Ailelerin o grencilerin 

o devleri ve niteliginin sorun olmadşgşnş dus unmeleriyle babalarşn kitap okumalarş ve 

cocuklarşnş iyi s eyler yaptşgşnda takdir etmeleri arasşnda iliski vardşr. Babalarşn tesvik edici 

olmalarş o devlerle ilgili sorunlarşn co zumunde etkili olabilecegi dus unulebilir. 

C alşsma odalarş olan o grencilerin spearman katsayşlarşnda, 19.soru dşsşnda degiskenler 

arasşnda pozitif korelasyonlar vardşr. 19.Soru ile 0.05 duzeyinde negatif korelasyon 

go zlenmis tir. Bireyleri calşs an ailelerde evde ilgilenen birilerinin olmama durumu arttşkca 

o grencilerin dershane ve kurslara gitme durumlarş azalma go stermektedir. S_6, S_15 ile S_40 

arasşnda 0.05 duzeyinde pozitif korelasyon go zlenmis tir. S_14, S_20,S_24 ve S_32 ile 0.01 

duzeyinde pozitif korelasyon vardşr. Spearman Katsayşlarş .19* ile .24** arasşnda degis im 
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go stermektedir. O grencilerin etud ve dersaneye gitmeleriyle ailelerinin cocuklarş icin bir saatten 

fazla zaman ayşrmalarş, o grencilerin sosyal faaliyetlere katşlmalarş, kararlar verilirken cocuklara 

sormalarş, ailenin cocuklarş icin haftalşk calşsma planş yapmalarş ve cocuklarşnşn mantşklş 

konusmalar yaptşgşna, inanmalarş, ailelerin cok kşzdşgşnda dayak atmalarş arasşnda iliskilerin 

oldugu saptanmşs tşr. Demokratik ailelerin, cocuklarşnşn kendilerini gelis tirmeleri icin her turlu 

imkanş tanşdşklarş ortaya cşkmşs tşr.  

O grenci ailelerininin cevaplarşnşn s-21 maddesine yo nelik (iletis im kurma) korelasyon 

analizinde, degiskenler arasşnda pozitif korelasyonlar vardşr. S_2 ile S_21 arasşnda 0.05 

duzeyinde korelasyon go zlenmis tir. S_3 ile 0.01 duzeyinde pozitif korelasyon saptanmşs tşr. 

Spearman Katsayşlarş .17 **ve .24**“dşr. Ailelerin cocuklarşyla okul ici ve dşsş etkinliklerle 

ilgili iletis im kurmalarş ile anne ve babalarşn o grenim duzeyleri arasşnda guclu bir iliski oldugu 

saptanmşs tşr. 

O grenci ailelerinin cevaplarşnşn s-20 maddesine yo nelik (plan yapma) korelasyon 

analizinde, degiskenler arasşnda pozitif korelasyonlar vardşr. S_6 ile S_17 arasşda 0.05 

duzeyinde pozitif korelasyonlar go zlenmis tir. S_2, S_3 ve S_18 ile 0.01 duzeyinde pozitif 

korelasyonlar vardşr. Spearman Sşra Korelasyon Katsayşlarş -.20** ile -.39** arasşnda degis im 

go stermektedir. Annelerin ve babalarşn o grenim duzeyi ile cocuklarşn okullarşyla ilgili iletis im 

kurma suresi ve cocuklarş icin haftalşk o dev, spor vb. planlarş yapmalarş arasşnda iliski oldugu 

saptanmşs tşr. 

O grenci ailelerinin cevaplarşnşn S-9 maddesine yo nelik (egitim harcamalarş) korelasyon 

analizinde bakşldşgşnda, S_9 ile S_1 ve S_22 arasşnda 0.01 duzeyinde negatif korelasyonlar 

vardşr. Searman Sşra Korelasyon vardşr. Spearman Sşra Korelasyon Katsayşlarş -.21** ile -.43** 

arasşndadşr. Ailelerin dayak olayşna inanmalarşyla ailelerin egitim harcamalarşnşn dus uk olmasş 

arasşnda iliski vardşr. Diger sorularla 0.01 duzeyinde ve pozitif korelasyonlar oldugu 

go rulmektedir. Ailelerin egitime yo nelik yaptşklarş harcamalarş ile ailenin gelir duzeyi, 

bilgisayar ve internet olanaklarş, annenin ve babanşn o grenim duzeyi ve anne ’babalarşn kitap 

okuma durumlarş arasşnda guclu iliskilerin oldugu saptanmşs tşr.  

 O grenci ailelerininin cevaplarşnşn s-12 maddesine yo nelik (internetten yararlanma)   

analizinde, S_12 ile S_7, S_22 arasşnda 0.01 duzeyinde negatif korelasyonlar vardşr. Diger 

sorularla 0.01 duzeyinde pozitif korelasyonlar vardşr. Spearman Katsayşlarş .20** ile .46** 

arasşnda degismektedir. C ocuklarşnş o dev yaparken internetten yararlanmalarş ile ailelerin dayak 

olayşna inanmalarş; ailelerin, sosyal faaliyetlere zaman ayşrma, ailelerin karar verirken 

cocuklarşnş o zgur bşrakma ve haftalşk calşsma planş yapmalarş arasşnda iliski vardşr. 
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O grenci ailelerinin cevaplarşnşn s-23 maddesine yo nelik (cocugu algşlama s ekli) 

korelasyon analizinde, sorular arasşnda pozitif korelasyonlar vardşr. S_23 ile S_2, S_3, S_10, 

S_14 arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif korelasyonlar vardşr. S_5,S_9, S_11, S_12, S_13 ile 0.05 

duzeyinde pozitif korelasyonlar vardşr. Spearman Katsayşlarş .17* ile .27** arasşnda degis im 

go sterir. Ailelerin, cocuklarşnş yetiskinligin fiziksel o zellikleri elde edilinceye kadar niceliksel 

eksiklik do neminde go rmeleri ile o grenim duzeyleri, kitap okuma oranlarş, aylşk egitim 

harcamalarş evde bilgisayara sahip olma, internetten yararlanma, kendilerinin ve cocuklarşnşn 

sosyal aktivitelere katşlşmşnş tesvik etmeleri arasşnda iliski oldugu go rulmektedir. Genel olarak 

o grencilerin anne ve babalarşnşn o grenim duzeyleri saptanmşs tşr ve uc ana bo lumde ele 

alşnmşs tşr. 

Tablo 77-Anne ve Babalarön O grenim Duzeyleri 
I lkogretim ve  

Okuma-yazma Bilmeyenler 
Ortaogretim Yuksekogretim  

f % f % f % 
Anne 63 38,9 36 22 63 38,9 
Baba 57 35,2 32 19,8 73 45,1 
 

Tabloya go re annelerin %38,9“unun yukseko gretim okullarşndan mezun olduklarş, 

okuma-yazma bilmeyenlerin varoldugu ve ilko gretimi bitirmis  olanlarşn aynş oranda oldugu 

saptanmşs tşr. Tabloda go ruldugu gibi babalarşn cogunlugu %45,1 yukseko gretim okullarşndan 

mezun iken ilko gretimi bitirmis  olanlar %35,2 oranşndadşr. O grenim duzeyi yuksek ailelerle 

dus uk ailelerin cocuklarşnşn basarşlarş arasşnda ilk grup lehinde fark bulunmaktadşr. Dornbusch 

ve arkadas larşnşn aras tşrmalarşnda (1987) ailelerde veli olan kis inin cinsiyeti, yas ş, etnik grubu, 

egitim duzeyinin de o nemli oldugu sonucuna varşlmşs tşr. 

Bes inci alt problemin konusu olan o grenci ailelerinin konumuz baglamşndaki 

durumunun analizine iliskin su genellemeyi yapabiliriz: Ailelerin o grenim duzeyleri, nitelikleri, 

egitim o gretime iliskin go rus leri, cocuklarşnş algşlama s ekilleri, egitim harcamalarş gibi 

konulardaki tutumlarş cocuklarşnşn bilgiyi edinme, kullanma durumlarşnş etkilemektedir.  

 

3.6. O grencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde C agdas Bilgiyi Edinim ve Kullanöm Duzeyi 

O gretmen Niteliklerine Gore Degismekte midir? (Altöncö Alt Problem) 

 

Aras tşrmada, ” O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşm 

duzeyi o gretmen niteliklerine go re degismekte midir?„ sorusu altşncş alt problemi 

olus turmaktadşr. Altşncş alt problemde o gretmenlerle ilgili bulgular olus turulurken, Ek 1 

”Egitim-O gretime Iliskin O gretmen Go rus leri Anketi„ ve Ek 3 ”Egitim-O gretime Iliskin 
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O gretmen Go rus leri O lcegi„nde yer alan ces itli sorular degerlendirilmis tir. O gretmenlerin, 

egitim o gretime iliskin go rus lerine yo nelik test sonuclarş uzerine calşsma yşllarşna go re tek 

degiskenli varyans analizi kullanşlarak genel olarak anlamlş bir farklşlşk olup olmadşgş 

incelenmis tir. 

 

Tablo 78-O gretmenlerin, Egitim O gretime I liskin Gorusleri Testi ANOVA Sonuclarö 
Kareler toplamş Serbeslik derecesi Ortalama F Anlamlşlşk duzeyi 

Gruplar arasş 1440,647 25 57,626 1,188 ,337 
Gruplar ici 1163,833 24 48,493   
Toplam 2604,480 49    

 

Tabloya go re anlamlş bir faklşlşk bulunmamşs tşr. O gretmenlerin, egitim o gretime iliskin 

go rus lerine yo nelik test sonuclarş uzerine calşsma yşllarşna go re (10 yşl, 20 yşl ve 30 yşl) 

o gretmenler arasşnda anlamlş bir farklşlşgşn olup olmadşgş, tek degiskenli varyans analizi 

kullanşlarak her bir test maddesi icin de incelenmis tir. Toplam 32 maddeden olus an bu tutum 

testinin 2 maddesinde 0.05 duzeyinde farklşlşk oldugu, diger 30 tanesinde olmadşgş go rulmus tur. 

Buna go re genel olarak Ö O g rencinin okul ici ve okul dğs ğ zamanğnğ yo netiyorum ile okul dğs ğnda 

bireysel calğsma programğm varÇ maddeleri arasşnda anlamlş farklşlşklar bulunmus tur. Bu 

farklşlşklarşn okul dşsş zamanla ilgili olmasş mesleki deneyim sonucunda o gretmenlerin bu 

konularda daha duyarlş olmalarş anlamşna gelmektedir. Bu baglamda o grencilerin, okul dşsş 

zamanlarş ile okul ici zamanlarş arasşnda butunlugun olmasş durumu ve yas am boyu o grenme  

gerceklesmektedir. 

O gretmenlerin, calşsma yşllarşna go re 20 yşl ile 30 yşl hizmet verenler arasşnda 

o grencilerin okul ici ve dşsş zamanlarşnş yo netme konusunda anlamlş farklşlşk oldugu 

saptanmşs tşr. O gretmenlerin, calşsma yşllarşna go re 10 yşl ile 20 yşl hizmet verenler arasşnda 

okul dşsşnda bireysel calşsma programş yapmşs  olmalarş acşsşndan anlamlş farklşlşk oldugu 

go rulmektedir 

 Sosyal Bilgiler Programşnşn uygulayşcşlarş olan o gretmenler, o grencilere toplumsal 

yas amdaki sorumluluk ve go revlerini o greterek onlarşn aktif roller ustlenmelerini saglarlar 

(Yazşcş 2003: 128). O grencilerin daha o nce bildikleriyle yeni o grendikleri arasşnda bag 

kurmalarşnş, eles tirel dusunmelerini saglamak anlamlş o grenmenin gercekles tirilmesini 

saglamaktadşr. 

C evrede karar alan ve degis imi yurutebilen bir kis i olma egiliminde olan o gretmenler ile 

ilgili bulgularş destekleyen bir calşsmalardan, Sisman“şn yaptşgş aras tşrmada okul yo netici ve 

o gretmenlerin insanşn cevresiyle iliskileri konusunda ortak bir algşya rastlanmamşs tşr. Aynş 
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zamanda okul kulturunu cevreyi degis tirme ve etkileme konusunda pasiftir. Bu baglamda 

paylasşlan temel sayştlşlar is , go rev, insan, insan iliskileri, otorite gereksinmesi, sosyal gercek, 

cevreyle iliskiler s eklinde belirlenmis tir (C elik 2002:148-149). Sosyal Bilgiler o gretmenleri 

o grencilerin egitim ihtiyaclarş ile ilgili fikirler olus turur, plan yapar ve etkinlikleri duzenlerse 

yansştşcş o gretmen o zelliklerini kazanmşs tşr.Yerel tarih, kultur, sorunlara yer veren yansştşcş 

o gretmen ziyaretlere, farklş grup ve kulturler iletis ime, okul-toplum iliskisine, farklşlşklara 

saygşya o nem veren o gretmenlerdir. O grencilere icerigi tanştacak etkinlikler ve dersleri 

planlamak, bu icerigi etkin kullanmak, ona iliskin eles tirel ve yaratşcş dus unmeleri icin 

cesaretlendirmek ve bunun etkilerini acşklamak programşn vizyonunun gerceklesmesine 

o nculuk edecektir. Icerigin ces itli uygulamalarla renklendirilmesi ile ezberden cok anlamlş 

o grenme gerceklesmektedir (Yazşcş 2003: 129-136).  

Mc Conkey (1985:84) O gretmenlerin velilerle calşsmak icin as agşdaki temel becerilere 

sahip olmalarş gerektigini savunur:1-Farklş insanlar ve ihtiyaclarla bas a cşkmada esneklik, 2-

Dinleme, go zlemleme ve uzlasma icin istekli olma, 3-Velilerin go rus lerine saygş duyma, 4-

Veliler kendi duygularşnda acşk olabilsinler diye, duygularşnda acşk olma, 5-Velilerin sorularşnş 

cevaplamada ve sorulara velilerin verdigi cevaplarş dinlemede bir isteklilik, 6-O grenci 

aileleriyle karar almada sorumlulugu paylasmadşr. Bastiani“ye (1989:67) go re veli ’o gretmen 

toplantşlarş hayal kşrşklşgş yaratan, verimsiz tecrubelerdir. Daha verimli olabilmesi icin 

toplantşda konusulanlarşn teybe kaydedilmesi ve velilerle anket calşsmasş yapşlmasşnş o nerir. 

Genc ve cocugu olmayan o gretmenler daha yas lş ve tecrubeli olan velilerden korkabilirler. Bazş 

o gretmenler ise kendilerine veliler tarafşndan yo neltilen sorular yeterli olmayacagşndan ve 

cocuklarşn bas arşsşz olup geri kalmalarşndan kendilerinin suclanacaklarşnş dus unerek korkarlar. 

Dean“şn de belirttigi gibi o gretmenler ile o grenci aileleri arasşndaki iliskilerde her iki taraf da 

endis eler tas şmaktadşr. O gretmenlerin endis eleri daha cok tanşma ve degerlendirmeye yo neliktir. 

Veliler ise, ilgisiz go runmekten, o gretmenlere yo nelik yaptşklarş eles tirilerin olumsuz bir s ekilde 

cocuklarşna yansştşlmasşndan cekinirler ya da saldşrgan ve savunmacş, o gretmene kars ş s upheci 

olabilmektedirler (Akt.Dean 2000:150-151). Dean“a go re velilerle iyi iletis im kurmanşn 

yollarşndan birisi de davet mektubu yazmaktşr. Velilerin kendi endis elerini yazma fşrsatş verir. 

Ayrşca her cocuk icin butun bilgileri cok iyi kaydetmek gerekmektedir. O gretmenler 

o grencilerle ilgili sorunlarş velileri de is in icine katarak halletmelidirler. O gretmen-veli 

iliskilerinde eles tiriye acşk olmak ve empati kurmak oldukca o nemlidir. O gretmenleri en cok 

endis elendiren okula gelmeyen o grenci aileleridir. C ocuklarş daha iyi tanşmak ve cocuklarşn 

okuldaki davranşs larşnşn nedenlerini anlamak icin o gretmenlerin ev ziyaretleri yapmalşdşr. 
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Sşnşftaki o gretimi gelis tirmek, okul yo neticisinin tesviki, uyarşm ve motivasyon 

yaratmasş, o dul sistemi koyabilmesiyle mumkun olabilmektedir (Akt.Bakioglu 1999:23). 

O gretmenlerin yas  ve calşsma yşllarşnşn saptanmasş da o nemlidir. 

 

Tablo 79- O gretmenlerin Yas ve C alösma Yöllaröyla I lgili Belirtici I statistikler 
ORTALAMA  Sayö minimum maksimum 

I statistik Standart hata 
Sta 

Yas 50 23 58 7,88 1,4308 10,1169 
C alösma yölö 50 .80 36,00 14,7120 1,5181 10,7349 

 

Tabloya go re o gretmenlerin yas  ortalamalarş 37,88 yas  iken standart hatasş 1,4308 

olarak hesaplanmşs tşr. O gretmenlerin calşsma yşllarşnşn ortalamasşna bakşldşgşnda ise 14,71 

oldugu go rulmektedir. Standart hatasş 1,5181 olarak hesaplanmşs tşr. Uzun sure calşsma 

o gretmenlerin mesleklerinde etkililigini azaltmaktadşr. Bu konuyu Voogd su s ekilde 

o zetlemektedir: C ocuklarşn dosyalarşnş toplayabilmek, genel olarak sşnşfşn ya da ocuklarşn 

ihtiyaclarşnşn konusulmasş icin gruplar halinde go rusmek ya da planlar yapmak icin bir araya 

gelmek o gretmenlerin zamanş olmadşgşndan dolayş sşnşrlşdşr. Buna ek olarak, okuldan sonra ve 

tatilde cocuklarşyla birlikte olabilmek icin o gretmenligi secen kis iler ailelerinden uzak olan 

zamanlarşnş uzatan giris imlere kars ş cşkmaktadşrlar. 

 

Tablo 80- Orta ve U st SES–deki Okullarda C alösan O gretmenlerle I lgili Bulgular 
 OKUL (SES) SAYI Ortalama Derece Sun of Rankes 

Orta 8 14,69 117,50 C alşsma yşlş 
U st 18 12,97 233,50 

 

Orta ve ust SES okullarşndaki o gretmenlerin calşsma yşllarş arasşnda anlamlş fark 

cşkmamşs tşr (Mann Whitney U testi p=.597).  

O gretmenlerin egitim o gretime yo nelik go rus lerinin yer aldşgş  o lcme aracş 50 

o gretmene uygulanmşs tşr. Go rus ler arasşndaki iliskiler spearman sşra korelasyon katsayşlarş 

hesaplanarak bulunmus tur.  
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Tablo 81- O gretmenlerle I lgili Korelasyon Analizleri (Spearman Korelasyon Katsayölarö) 

 

O grencilerim 
yeni bir bilgiyi 
o grendiklerinin 
farkşndalar 

O grenciler 
Sosyal 
bilgiler 
dersinden 
sşkşlşyorlar 

Gunumuzde 
o gretmenin 
daha otoriter 
davranmasşna 
ihtiyac  
vardşr 

Sosyal 
Bilgiler 
dersi bende 
heyecan ve 
mutluluk 
uyandşrşyor 

Sosyal 
bilgiler 
dersini 
bilincli 
bir 
s ekilde 
is liyorum 

Sşnşf 
tartşsmalarş 
ve 
faaliyetlerine 
katşlan 
o grenciler 
azdşr 

O grenci aileleriyle iletis im .32* - - - .32* - 
yas  .33* - .30* - - - 
calşsma yşlş .30* - .32* - - - 
Sşnşf tartşsmalarş ve faaliyetlerine 
katşlşm .30* .63** - - - - 

meslegine o nem verme - .46** - - - - 
o grencinin okul ici - dşsş zamanşnş 
yo netme - .37** - - - - 

bireysel calşsma programş yapma - .34* - - - - 
kutuphaneye sahip olma - - .33** .42** - - 
muze ziyaretleri - - - .38** - - 
otoriter davranma - - - - .39** - 
yardşmcş el kitaplarş - - - - .35* - 
hizmetici seminerler - - - - .37* - 
programş degerlendirme - - - - .31* - 
okuma saatlerinin olmasş - - - - - .44** 
so zlu anlatşm tekniginin kullanşmş - - - - - -.34* 

* 0.05 duzeyi, **0.01 duzeyi 

 

O gretmenlerin egitim o gretime yo nelik o lcme aracşnşn ” O grencilerim yeni bir bilgiyi 

o grendiklerinin farkşndalar„ maddesiyle ilgili (yeni bilginin farkşnda olma) korelasyon 

analizinde, degiskenler arasşnda 0.05 duzeyinde pozitif korelasyonlar vardşr. Spearman Sşra 

Korelasyon Katsayşlarş .30* ile .33* arasşnda degis im go stermektedir. O gretmenlerin yas larşnşn, 

calşsma yşllarş, deneyimlerinin artmasş, tartşsma yo ntemini kullanan ve aileleriyle cocuklarşn 

gelis imleriyle ilgili konus an o gretmen olmalarşyla o grencilerin yeni bilgiyi o grendiklerinin 

farkşna varmalarş arasşnda iliski vardşr. O gretmenlerin mesleki anlamda kendilerini gelis tirme 

istekleri ve okul toplum iliskisine inanarak hareket etmeleri o grencilerin bilgileri anlamlş hale 

getirmelerini saglamaktadşr.  

O gretmenlerin egitim o gretime yo nelik o lcme aracşnşn ” o grenciler Sosyal Bilgiler 

dersinden sşkşlşyorlar„ maddesiyle ilgili korelasyon analizine go re, degiskenler arasşnda 0.01 

duzeyinde pozitif korelasyonlar vardşr. Ancak ” bireysel calşsma programş yapma„ ile 0.05 

duzeyinde pozitif korelasyon go zlenmis tir. Spearman Katsayşlarş .34* ile .63** arasşnda 

degis im go stermektedir. Sosyal Bilgiler dersinde etkinlik ve sşnşf tartşsmalarşna katşlanlarşn 

sayşsşnşn azalmasşyla Sosyal Bilgiler dersinden sşkşlmalarş arasşnda guclu korelasyon 

saptanmşs tşr. O gretmenlerin, mesleklerine gereken o nemi vermeleriyle, o grencinin okul ici ve 
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dşsş zamanşnş yo netmeleri, o grencilerin bireysel calşsma programş yapmalarşnş saglamalarş ile 

Sosyal Bilgiler dersinde sşkşlmalarş arasşnda iliski oldugu saptanmşs tşr. Sşnşf ortamşnda bireysel 

calşsmalarşn o grencilerin ilgi ve istekleri dogrultusunda yurutulmesi ve tartşsma yo ntemine 

agşrlşk verilmesi bas arşyş artşracaktşr. 

O gretmenlerin egitim o gretime yo nelik o lcme aracşnşn  Gunumuzde o gretmenin daha 

otoriter davranmasşna ihtiyac  vardşr„ maddesi ile ilgili korelasyon analizine go re, bu madde ile 

yas  ve calşsma yşlş arasşnda pozitif korelasyonlar vardşr. Ayrşca kutuphaneye sahip olmalarş ile 

0.01 duzeyinde, digerleriyle 0.05 duzeyinde korelasyonlar vardşr. Spearman Katsayşlarş .30* ile 

.33** arasşnda degis im go sterir. O gretmenlerin calşsma yşllarş, yas larş, mesleki gelis imlerini 

sagladşklarş kutuphaneye sahip olmalarş ve daha otoriter dus unmeleri arasşnda pozitif 

korelasyon vardşr. 

O gretmenlerin egitim o gretime yo nelik o lcme aracşnşn ” Sosyal Bilgiler dersi bende 

heyecan ve mutluluk uyandşrşyor„ maddesi ile ilgili korelasyon analizinde, sorular arasşnda 0.01 

duzeyinde pozitif korelasyonlar vardşr. Spearman Sşra Korelasyon Katsayşlarş .38** ve 

.42**“dir.O gretmenlerin, mesleki gelis imlerini sagladşklarş kutuphaneye sahip olmalarş, muze 

ziyaretleri icin zaman ayşrmalarş ile Sosyal Bilgiler dersinin konularşnşn kendilerinde heyecan 

uyandşrmasş arasşnda iliskiler saptanmşs tşr. Okullarşn tarih konularşnş is lerken yakşn 

cevrelerinden yararlanmalarşnşn uzun bir gecmis i vardşr. Ancak uygulama, okul gezileri ve doga 

yuruyus lerinin o tesine gecmemis , cogunlukla muze ziyaretleri ya da cografi yo nlerle ilgili 

geziler s eklinde olmus tur. Sosyal beceri ve tutumlara, so zgelimi kulturel ya da dogal mirasla 

ilgilenmeye katkşda bulunur (Roldan 2003:96). 5.,6. ve 7. sşnşflarda muze ziyareti icin yeterli 

saatlerin oldugu go rulmektedir. Ancak ulas şm giderleri, muze ziyaret duzeninden dolayş sorun 

cşkabilmektedir (Papa Jani 2003:59,60). U st ses okul o gretmenleri muze ziyaretlerine daha cok 

o nem vermektedir. 

O lcme aracşnşn ”Sosyal Bilgiler dersini bilincli bir sekilde is liyorum„ maddesiyle ilgili 

korelasyon analizinde, degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif sşra korelasyon katsayşlarş 

.31* ile .37* arasşnda degis im go stermektedir. O gretmenlerin, o grencilerinin Sosyal Bilgiler 

dersinde tam bir bilinclilige sahip olundugunu dus unmeleriyle otoriter, aileleriyle cocuklarşnşn 

gelis imini konus an, calşsmalarşnda yardşmcş el kitabş olan, hizmet ici seminerlere katşlan 

programş kapsamlş, is levsel fşrsat es itligi yaratacak nitelikte olup olmadşgşnş kontrol eden kis iler 

olmalarş arasşnda iliskiler vardşr. Burada o gretmenlerin neyi, nicin nasşl yaptşgşnş bilmeleri ve 

dersin amaclarş dogrultusunda calşsmalarşnşn o nemli oldugu so ylenebilir. 

 ” Sosyal Bilgiler dersinde sşnşf tartşsmalarş ve faaliyetlerine katşlan o grenciler 

azdşr„maddesi ile ilgili korelasyon analizinde, duzenli, gunluk, sessiz okuma saatlerinin olmasş 
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arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif guclu bir iliski varken so zlu anlatşm tekniginin kullanşmş ile 

0.05 duzeyinde negatif iliski vardşr. So zlu anlatşm teknigine basvurulan sşnşflarda tartşsmalara 

katşlan o grencilerin sayşsşnşn ve etkinliklerin az oldugu go rulur. O gretmenlerin duz anlatşm 

yo ntemini o zellikle kalabalşk sşnşflarda ekonomik bir yo ntem olarak go rmeleri, tartşsma 

yo ntemine agşrlşk vermemelerine neden olarak go sterilebilir. 

Bu kapsamda, o gretmenlerin, mesleki deneyimleri bas ta olmak uzere o grenciye 

yaklasşmş, kullandşgş yo ntem ve teknikler, cagdas  gelismeleri izlemesi, eles tirel dus unmesi, 

yaratşcşlşgşnş kullanmasş, okul ile aileyi birbirine yaklas tşrmasş, Soyal Bilgiler dersinde 

etkinlikleri artşrmasş, olus turmacş bir anlayşs  icinde bulunmasş gibi noktalar saptanmşs tşr. 

 

3.7. O grenciler, C agdas Insan Olma O zeliklerine Ne Derece Sahiptir?  
(Yedinci Alt Problem) 

 
Aras tşrmada, ” O grenciler, cagdas  insan olma o zeliklerine ne derece sahiptir?„ sorusu 

yedinci alt problemi olus turmaktadşr. Yedinci alt problemde o grencilerin cagdas  insan olma 

o zelliklerinin bir bo lumuyle ilgili bulgular olus turulurken, Ek 5 ” O grencilerin C agdas  Bilgi 

Edinimi ve Kullanşmşna Yo nelik O lcme Aracş„, Ek 6 ” O grencilerin C agdas  Bilgi Edinimi ve 

Kullanşmşna Yo nelik Tutum Testi„, Ek 9 ”Davranşs  Belirleme Testi„ ve Ek 2 ” O grenci Tutum-

Davranşs  ve Egitim ’ O gretim Yeterliligine Iliskin O gretmen Go rus  Go zlem Anketi„nda yer 

alan hem kapalş hem de acşk uclu ces itli sorular degerlendirilmis tir.  

O grencilerin C agdas  Bilgi Edinimi ve Kullanşmşna Yo nelik O lcme Aracşnda sşralama 

s eklindeki sorulardan birisi de O grencilerin Anlas amadşklarş Kis ilere Kars ş En C ok 

Go sterdikleri Davranşs lara yo nelik olanşdşr. 2000 o grencinin cevaplarş as agşdaki gibi 

sşralanmşs tşr. 

 

Tablo 82- O grencilerin Anlasamadöklarö Kisilere Karsö En C ok Gosterdikleri Davranöslar 
Davranöslar Frekans (f) Yuzde (%) 

Onunla konusmayş denerim. 1030 51,5 
Aramşzdaki sorunu co zmek isterim. 263 13,2 
Buyuklerden yardşm isterim. 192 9,6 
Ondan o zur dilerim. 158 7,9 
Onunla hic konusmam. 143 7,2 
Onu dinlerim. 94 4,7 
Anlas şyormus  gibi davranşrşm. 83 4,2 
Digerleri 37 1,9 
Toplam 2000 100 
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Tabloda da go ruldugu gibi o grencilerin cogunlugu anlas amadşklarş kis ilerle konusmayş 

tercih etmektedir (%51,5). Aralarşndaki sorunu co zmek istediklerini belirtenler ise %13,2 

oranşna sahiptir. Buyuklerden yardşm isteyenler (%9,6) kars şsşndakinden o zur dileyenlere oranla 

(%7,9) daha fazladşr. Ancak anlas amadşgş kis iyle hic konusmayacagşnş belirtenlerle o zur 

dileyenler arasşnda %0,7“lik bir fark vardşr. Anlas amadşgş kis iyle hic konusmayan veya 

anlas şyormus  gibi davrananlarşn oranş %5“in altşndadşr. O grencilerin ” her acşdan 

anlas amadşgşnşz bir kis iye kars ş nasşl davranşrsşnşz„ sorusunda ” digerleri„ bo lumunde 

yazdşklarşna go re ” onu do verim (f=8), eger ben sucsuzsam onun o zur dilemesini beklerim (f=7), 

onunla hic konusmam (f=3)„ gibi cevaplar verdikleri go rulmektedir. Ayrşca ” ondan hicbir 

zaman o zur dilemem, cok sinirlendigim icin yaptşklarşm degis ir, iyi davranşp onunla her acşdan 

anlasmak isterim, onunla bilgisayar oynamam, her fşrsatta ona laf atarşm, kaba kuvvet (haklş 

oldugum zaman ve cok az) uygularşm„ s eklinde farklş cevaplarşn verildigi de go rulmektedir. 

O grenciler anlas amadşklarş kis ilere kars ş uzlasmacş tavşrlardan daha cok guclu oldugunu ispat 

etmeye calşs an, iletis im kapşlarşnş kapatan, s iddeti tercih eden bir tutum icerisine girme 

egilimindedirler. Bunda cevreden kazanşlan olumsuz davranşs larşn etkisi olabilmektedir. Sosyal 

Bilgiler dersi kapsamşnda o grencilerin uzlasmacş, eles tirel dus unen, hosgo rulu bireyler olarak 

yetis tirilmesinde o gretmenlerin etkili o gretim stratejilerini kullanmasş, ailelerle isbirligi yapmasş 

bu s ekildeki istenmedik davranşs larşn ortadan kalkmasşnda etkili olabilir. Bu sonuclar go steriyor 

ki o grencilerin yarşsş demokratik tutum ve davranşs lara sahiptir. Demokraside en o nemli 

o zelliklerden birisi bireye ve kis iliklerine saygşdşr (Sisman ve Turan:117,118). 

Farklşlşklara ragmen butun insanlarşn degeri es ittir. ” Farklşlşga saygş„ buradan hareketle 

temellendirilebilmektedir. Insanlar bir cok yo nden farklş olmalarşna ragmen farklşlşklarla 

birlikte insanlarşn birbirlerini kabul etmek gerekmektedir (Erdogan 2004). Farklş dusuncelere 

saygş herkesin kabul ettigi dus unceler gibi go rulse de uygulamada farklşlşklar ortaya 

cşkmaktadşr. C atşsmalar ya da sosyal uyma davranşs larş go rulebilmektedir. Sosyal uyma 

davranşsş, itaat, o zdes lesme, benimseme sonucu ortaya cşkabilmektedir. O grencilerin 

anlas amadşklarş kis ilere kars ş en cok go sterdikleri davranşs  s ekilleri arasşnda Pearson Ki-Kare 

degerlerine go re anlamlş fark bulunmus tur. Anlas amadşklarş kis ilerle iletis im kurmak yerine 

s iddetle kars şlşk veren s iddete egilimli cocuklar genelde ilgisiz kalmşs , surekli itilip kakşlmşs , 

anlas şlmamşs  ve agşr cezalar verilmis  bireyler olabilmektedir. 

O grencilerin cagdas  bilgi edinimi ve kullanşmşna yo nelik o lcme aracşnda sşralama 

s eklindeki sorulardan birisi de o grencilerin okul dşsşndaki bir haftalşk surecte en cok yaptşklarş 

etkinliklere yo nelik olanşdşr. 2000 o grencinin cevaplarş as agşdaki gibi sşralanmşs tşr. 
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Tablo 83- O grencilerin Okul Dösöndaki Bir Haftalök Surecte En C ok Yaptöklarö Etkinlikler 
Etkinlikler Frekans (f) Yuzde (%) 
Yazma 531 26,6 
Bilgisayar kullanşmş 515 25,8 
Okuma 308 15,4 
Digerleri 201 10,1 
Isbirligi yapma 160 8 
Muzik ve Resimle ugrasma 155 7,8 
Oyun oynama 151 7,6 
Bakma, go zlem yapma 62 3,1 
Gezinti 60 3 
Toplam 2000 100 

 

O grencilerin okul dşsşnda en fazla ” yazma ” (%26,6) ve ” bilgisayar kullanma„ (%25,8) 

ile ilgilendikleri ortaya cşkmşs tşr. Okuma (%15,4)“nşn ucuncu sşrada yer aldşgş go rulmektedir. 

”muzik ve resimle ugrasma„ (%7,8) ile ” oyun oynama„ (%7,6) etkinlikleri hemen hemen aynş 

oranlarda yapşlmaktadşr. En az paya ise isbirligi gerektiren etkinliklerin sahip oldugu 

go rulmektedir. O grencilerin ” bir haftalşk yas antşnşz icinde okul dşsşndaki zamanşnşzda en cok 

hangi etkinliklerde bulunuyorsunuz„ sorusunda ” digerleri„ bo lumune yazdşklarş maddelere 

bakşldşgşnda televizyon seyretme (f=25), spor yapma (f=13), ders calşsma (f=12), basketbol 

oynama (f=6), yuzme (f=5) gibi etkinliklerle ugras tşklarş go rulmektedir. O grencilerin uzun sure 

televizyon izlemeleri yaratşcşlşklarşnş, kitap okuma alşskanlşklarşnş, sorumluluklarşnş yerine 

getirmelerini bazş durumlarda olumsuz etkilemektedir. O devlerini televizyonun kars şsşnda 

yapan o grenciler konsantrasyonlarşnş kuramayabilir. Aynş s ekilde video oyunlarş ile ilgilenen 

o grencilerin Alantar“şn da aktardşgş gibi aras tşrmalar, video oyunlarş oynamayanlara go re sportif 

etkinliklere katşlma, televizyon izleme, sinemaya gitme gibi serbest zaman degerlendirme 

faaliyetlerine daha fazla zaman ayşrdşklarşnş ortaya koymaktadşr. So z konusu bulgular bazş 

aras tşrmacşlarşn (Creasey ve Myers, 1986: 261; Lin ve Lepper, 1987:89) video oyunu oynama 

ile diger serbest zaman etkinliklerine katşlma arasşnda olumlu iliskinin bulundugu go rus uyle 

aynş dogrultudadşr (Akt.Alantar 1999). 

O grencilerin 1 haftalşk zaman diliminde yaptşklarş etkinlikler arasşnda Pearson Ki-Kare 

degerlerine go re anlamlş fark bulunmus tur. Alexander“in (1997) Ingiltere“de yaptşgş aras tşrma 

sonunda da benzer s ekilde o grencilerin zamanlarşnşn %33“unu yazma, %28“i aletlerle calşsma 

%24“u okuma, %20“si dinlenme ya da bakşma %14“u dolasma ve gezintiye ayşrdşgş 

saptanmşs tşr. Galton ve digerleri (1998) kucuk ko y okullarşndaki calşsmalarşnda, o grencilerin 

zamanlarşnşn %33“unu dinleyerek, %28“ini yazarak, %17“sini go zlem yaparak, %10“unu cizim 

yaparak, %7“sini okuyarak, %5“ini konus arak harcadşklarş, yapşlan ana aktivitelerin dinlenme, 

go zleme ve yazma oldugu sonucuna ulasmşs lardşr (Pollard ve Triggs 2000: 52). Yazma ve 
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okuma ile ilgili etkinliklerin ilk sşrada oldugu go rulmektedir. Ancak bu aras tşrmada ikinci sşrada 

bilgisayar kullanşmş yer almaktadşr. Bilgisayar kullanşmşnşn okuma ile ilgili calşsmalarşn yerini 

aldşgş hipotezi kabul edilebilir. Ancak Sosyal Bilgiler programşndaki hedeflenen kazanşmlar icin 

okuma alşskanlşklarşnşn gelis tirilmesi ile bilgisayar destekli o gretim yapşlabilir. 

O grencilerin cagdas  bilgi edinimi ve kullanşmşna yo nelik o lcme aracşnda sşralama 

s eklindeki sorulardan birisi de o grencilerin okul dşsşndaki bir haftalşk surecte en az yaptşklarş 

etkinliklere yo nelik olanşdşr. 2000 o grencinin cevaplarş as agşdaki gibi sşralanmşs tşr. 

 

Tablo 84- O grencilerin Okul Dösöndaki Bir Haftalök Surecte En Az Yaptöklarö Etkinlikler 
Etkinlikler Frekans (f) Yuzde (%) 

Oyun oynama 479 24 
Gezinti 319 16 
Muzik ve Resimle ugrasma 287 14,4 
Okuma 237 11,9 
Bakma, go zlem yapma 185 9,3 
Yazma 183 9,2 
Bilgisayar kullanşmş 135 6,8 
Isbirligi yapma 87 4,4 
Digerleri 86 4,3 

 2000 100 
 

O grencilerin %24“u ” oyun oynama„ etkinligini en az yaptşklarş, okul dşsş etkinlik olarak 

belirtmis lerdir. Ikinci sşrada ” gezinti„ (%16), ucuncu sşrada ise ”muzik ve resimle ugrasma„ 

etkinlikleri yer almaktadşr. ” Isbirligi yapmayş„ gerektiren etkinliklerle ugras anlar ise %4-5 

arasşnda oldugu go rulmektedir. Bu sonuclara go re o grencilerin yaklasşk do rtte biri oyun 

oynamak icin oldukca az zaman ayşrmaktadşr. Kitap okumak icin zaman ayşranlarşn oranş 

dus uktur. O grencilerin istedikleri aktiviteler ve kendilerine uygun etkinliklerle derse, o grenim 

hayatşna katşlşmlarş o grenmede kalşcşlşgş artşracaktşr. O grencilerin bir haftalşk zaman diliminde 

yaptşklarş etkinlikler arasşnda Pearson Ki-Kare degerlerine go re anlamlş fark bulunmus tur. 

O grencilerin cagdas  bilgi edinimi ve kullanşmşna yo nelik o lcme aracşnda sşralama 

s eklindeki sorulardan birisi de o grencilerin okuduklarşnş anlamalarşyla ilgili dus uncelerine 

yo nelik olanşdşr. Iki bin o grencinin cevaplarş as agşdaki gibi sşralanmşs tşr. 

 
Tablo 85- O grencilerin Okuduklarönö Anlamalaröyla I lgili Dusunceleri 

SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
C ok Iyi 32 1,6 1,6 
Iyi 169 8,5 10 
Orta 891 44,6 54,6 
Zayşf 908 45,4 100 
Toplam 2000 100  
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O grencilerin cogunlugu okuduklarşnş %44,6 (iyi) ve %45,4 (cok iyi) anladşklarşnş 

belirtmektedir. Bu konuda ” zayşf„ olduklarşnş dusunenler ise (%1,6) azşnlşktadşr. Toplam 

degerlere bakşldşgşnda o grencilerin %54,6“sşnşn ” orta„ ve ustu olduklarşnş dus unmektedir. 

O grencilerin, objektif olup olmadşklarş noktasşnda diger arkadas larş ile anlama duzeyleri ve 

okuduklarş metnin icerigi ile ilgili tartşsma ve degerlendirme yapmalarşnşn saglşklş sonuclara 

ulasmada yardşmcş olabilecegi dus unulebilir. Pollard ve Triggs“in calşsmasşnda, cocuklarşn 

okuduklarş ile ilgili yeterince tartşsma yapmadşklarş saptanmşs tşr. O grencilerin cagdas  bilgi 

edinimi ve kullanşmşna yo nelik o lcme aracşnda sşralama seklindeki sorulardan birisi de 

o grencilerin cok iyi olduklarşnş ifade ettikleri konulara yo nelik olanşdşr. 2000 o grencinin 

cevaplarş as agşdaki gibi sşralanmşs tşr. 

 
Tablo 86-O grencilerin C ok Iyi Olduklarönö I fade Ettikleri Konularla I lgili Tablo 

SORU Frekans (f) Yuzde (%) Toplam Yuzde 
Aras tşrma 304 15,2 15,2 
Okuma ’Yazma 418 20,9 36,1 
Sosyal Faaliyetler Spor 804 40,2 76,3 
El becerileri 474 23,7 100 
TOPLAM 2000 100  

 

O grencilerin %40,2“si ” sosyal faaliyetler ve spor„ konularşnda iyi olduklarşnş 

dus unmektedir. Bu cogunlugu %23,7 ile ” el becerileri„ %20,9 ile ” okuma-yazma etkinlikleri„ 

%15,2 ile aras tşrma yapma izlemektedir. Toplam degerlere bakşldşgşnda %76,3“luk oranla el 

becerileri dşsşndaki diger konularda iyi olundugunu ortaya cşkmşs tşr. O gretmen ve o grencilerin 

gereksinimleri karsşlanarak aras tşrmacş kis iligi olan o grenciler yetis tirmek esas alşnmalşdşr 

(C eliko z 2000:54,55). Bu baglamda o grenciler, o rnegin aras tşrma yapmaya, tarihsel sorunlar 

konusunda kendi bilgilerini sşnamaya ve bazş cevaplarş bulmak icin ugrasmaya o zendirilebilirler 

(Grech 2003: 84). O grenciler, yetenekleri ve ilgileri dogrultusunda o gretmenleri ve aileleri 

tarafşndan gudulenmeleri ile okuma-yazma etkinlikleri ve aras tşrma yapma yo nunde de 

kendilerini gelis tirebilir.  

O grencilerin cagdas  bilgi edinimi ve kullanşmşna yo nelik o lcme aracşnda o grencilerin 

tarihsel analiz yetenekleriyle ilgili soruda tek dogru cevap maddesi bulunmaktadşr. 2000 

o grencinin cevaplarş as agşdaki gibi sşralanmşs tşr. 
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Tablo 87- O grencilerin Tarihsel Analiz Yetenekleriyle I lgili Dagölöm Tablosu 
SORU Frekans 

(f) 
Yuzde (%) Toplam Yuzde 

Isgalci ordularşn korkup kacmasş 317 15,9 15,9 
Turklerin tekliflerini kabul etmesi 185 9,3 25,1 
Iyi yo netilen Turk Ordusunun kazandşgş zafer 1123 56,2 81,3 
Bursa ve Izmir“in kurtarşlmasş 375 18,8 100 
TOPLAM 2000 100  

 

Tabloda go ruldugu gibi cogunluk (%56,2) dogru cevap olan ” iyi yo netilen Turk 

ordusunun kazandşgş zafer„ maddesini is aretlemis lerdir. Sşnşf duzeylerine go re genelde  anlamlş 

bir farklşlşgşn olup olmadşgş tek degiskenli varyans analizi kullanşlarak incelenmis tir. Buna go re 

anlamlş bir farklşlşgşn oldugu ortaya cşkmşs tşr. Farklşlşgşn kaynagşna bakşldşgşnda 6. sşnşf ve 

digerleri arasşnda oldugu bulunmus tur. Amerika“daki devlet okullarşnda okutulan tarih 

derslerinin kalitesi ve miktarş ile ilgili aras tşrmalar, cocuklarşn tarihi anlama yetenegine sahip 

olduklarşnş go stermektedir (Hoge 1994).  

Butun bunlarşn yanş sşra o grencilerin konularş aras tşrma s ekilleri de farklşlşk 

go stermektedir. O grencilerin, Sosyal Bilgiler dersinde yas adşklarş s ehri kuran ya da 

mahallelerine ismi verilen bir s ahsiyeti aras tşrma s ekilleri Tablo 88“de verilmis tir. 

 
Tablo 88- O grencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde Yasadöklarö S ehri Kuran ya da 

Mahallelerine I smi Verilen Bir S ahsiyeti Arastörma sekilleri 
SORU Frekans (f) Yuzde(%) Toplam Yuzde 
Anne-babama ya da bir baskasşna sorarşm 600 30 30,0 
Yas lş kis ilere sorarşm 103 5,2 35,2 
Ilgili bir ansiklopediye veya internete bakarşm 1103 55,2 90,3 
Herhangi bir kitaba bakarşm 194 9,7 100 
TOPLAM 2000 100  

 

O grencilerin cogu (%55,2)“i bu soruyla ilgili olarak ” bir ansiklopediye veya internete 

bakacagşnş„(f:1103) (%55,2) belirtmis lerdir. Bunun yanş sşra ” anneme, babama ya da bir 

baskasşna soracagşnş„ belirten o grencilerin (f:600), (%30,0) oldugu go rulmektedir. Toplam 

yuzdelere bakşldşgşnda o grencilerin %90,3“unun ” yakşnlarşna, buyuklerine, internete ve 

ansiklopediye„ basvurdugu go rulmektedir. O grenciler aras tşrma yaparken yazşlş kaynaklardan, 

internetten ve yakşnşndaki kis ilerden yaralanmaktadşr. Bilgiye hşzlş bir s ekilde ulasmanşn en 

kşsa yolu olan internet surekli egitim ve o grenme acşsşndan yaralanşlan bir arac konumuna 

gelmis tir.  

O grencilerin cagdas  bilgi edinimi ve kullanşmşna yo nelik o lcme aracşnda o grencilerin 

okumaya kars ş tutumlarşna bakşldşgşnda 2000 o grencinin cevaplarş as agşdaki gibi sşralanmşs tşr. 
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Tablo 89-O grencilerin Okumaya Karsö Tutumlaröna Yonelik Tablo 
SORU Frekans 

(f) 
Yuzde(%) Toplam Yuzde 

Sadece ilgimi ceken kitaplarş okurum 820 41 41 
Her turlu yazşlş kaynagş okumaktan hos lanşrşm 840 42 83 
Okumaya bas ladşgşm kitaplarş bitiremem 183 9,2 92,2 
Okumaktan hos lanmam 157 7,9 100 
TOPLAM 2000 100  

 

O grencilerin buyuk bo lumu (%42) ” her turlu yazşlş kaynagş okumaktan hos landşklarşnş„ 

belirtmektedirler. Ancak aynş oranda (%41,1) sadece ilgisini ceken kitaplarş okuyanlarşn oldugu 

da go rulmektedir. Okumayla ilgili ” okumaya bas ladşgşm kitaplarş bitiremem„ (%9,2), 

” okumaktan hos lanmam„ (%7,9) s eklinde tutumlarş olanlarşn sayşsşnşn oldukca az oldugu 

go rulmektedir. Sşnşf programlarşnda duzenli, gunluk sessiz okuma saatleri vardşr. O grencilerin 

acşklamalarş onlarşn kitaplarş okuduktan sonra bunlarş tartşsmak icin vakit harcamadşklarş 

sonucunu veriyor. 5. ve 6. yşldaki gurubu 2/3 ∞u bunu ya ” hic„ ya da ” cok az„ yaptşklarşnş 

so yledi. Bazşlarş acşk bir s ekilde onlara zevk veren ve okuma tecrubelerini arttşracak kitap 

bulamadşklarşnş so ylediler. Genel olarak cocuklarşn acşklamalarş okumada temel becerilerin 

o tesinde fazla ilerleme kaydedilmedigini kanştlşyor.„ (Pollard, Triggs 2000:65) 

O grencilerin davranşs larşnş belirlemeye yo nelik o lcme aracşnda o zellikler arasşndaki 

iliskileri ortaya koymak amacşyla spearman korelasyon analizleri yapşlmşs tşr (Tablo 90).  

 
Tablo  90 -Davranös Belirleme Testi Korelasyon Analizleri (Spearman) 

 C evre Bilinci Uzlasmacş Olma Planlama Hukuk Kurallarşndan 
 Haberdar Olma 

Yardşmseverlik .34** .28** .18** .29** 
C evre Bilinci 1 - .43** .31** .27** 
Uzlasmacş Olma 2 - - .28** .27** 
Planlama - - - .29** 
C evre Bilinci 2 - - - .33** 
Uzalasmacş Olma 2 - - - .39** 
 * 0.05 duzeyi, **0.01 duzeyi 

 
Davranşs  belirlemeye yo nelik o rnek olay tabanlş o lcme aracşnda ” cevre bilinci„ maddesi 

ile ilgili korelasyon analizine go re, iki madde arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif korelasyon vardşr. 

Spearman Sşra Korelasyon Katsayşsş..34**“dir. C evre konusunda duyarlş olan o grencilerin 

yardşmsever olmalarş arasşnda iliski oldugu saptanmşs tşr. Bu baglamda o grencilerin empati 

kurma becerisinin gelismesi so z konusudur. C evre duyarlşlşgş olan o grencilerin iletis im 

konusunda da aynş duyarlşlşgş go sterdigi dus unulebilir. ”Uzlasmacş olma„ maddesi ile ilgili 
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korelasyon analizine go re, bu madde ile yardşmseverlik ve cevre bilinci arasşnda 0.01 duzeyinde 

pozitif korelasyonlar vardşr. Spearman Sşra Korelasyon Katsayşlarş .28** ile .43**“dur. 

O grencilerin barşscşl uzlasmacş olmalarşyla yardşmsever ve cevreye duyarlş olmalarş arasşnda 

iliski vardşr.”Planlama„ maddesi ile ilgili korelasyon analizine go re, bu madde ile uc madde 

arasşnda pozitif korelasyonlar vardşr. 0,01 duzeyinde anlamlşlşk o nemlidir. Spearman Sşra 

Korelasyon Katsayşlarş, .18** ile .31** arasşnda degis im go stermektedir. O grencilerin 

sorumluluk sahibi olmalarşyla yardşmsever, cevreye duyarlş, barşscşl ve uzlas şmcş olmalarş 

arasşnda iliski vardşr. ”Hukuk kurallarşndan haberdar olma„ maddesi ile ilgili korelasyon 

analizine go re, bu madde ile altş madde arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif korelasyonlar vardşr. 

Spearman Katsayşlarş .27** ile 39** arasşnda degismektedir. O grencilerin hukuk kurallarşndan 

haberdar olmalarşyla yardşmsever, sorumlu, barşs  yanlşsş, cevreci olmalarş arasşnda iliski oldugu 

saptanmşs tşr. Haklarşnş bilen, sorumluluklarşnş yerine getiren, uzlasmacş ve cevre konusunda 

duyarlş olan o grencilerin yetis tirilmesini de amaclayan Sosyal Bilgiler dersinde bu kazanşmlarla 

ilgili etkinliklere agşrlşk verilmesi gerekmektedir. Demokrasi egitimi ile ilgili kavramlarşn 

o gretiminde gudulenme saglandşgşnda o grenciler bu becerilere daha yatkşn olacaklardşr. 

O grencilerin yaratşcş olma durumlarş ile ilgili olarak Tablo 91“de yer alan regresyon 

analizi yapşlmşs tşr.  

 

Tablo 91- C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömönö Belirlemeye Yonelik O lcme  
Aracöndaki S35 Maddesine Yonelik Regresyon Analizi 

KATSAYILAR 
Standardize Olmamös 

Katsayölar Standardize Katsayölar Model 
B Std.Hata Beta 

T Sig. 

1 (Sabit) 
T33 
T44 
T37 
T15 
T5 

T27 
T18 
T13 
T7 

T24 
T29 
T21 
T14 
T40 
T32 
T26 

,843 
,088 
,073 
,096 
,081 
-,068 
,061 
,091 
-,063 
-,070 
,055 
,060 
,054 
,057 
,040 
,037 
,037 

,132 
,024 
,019 
,022 
,021 
,018 
,022 
,021 
,017 
,017 
,017 
,020 
,019 
,023 
,018 
,018 
,019 

 
,085 
,083 
,096 
,084 
-,078 
,063 
,093 
-,076 
-,084 
,068 
,069 
,060 
,056 
,048 
,043 
,042 

6,394 
3,678 
3,808 
4,443 
3,779 
-3,689 
2,796 

34,395 
-3,671 
-4,056 
3,187 
3,072 
2,814 
2,492 
2,257 
2,067 
1,970 

,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,005 
,000 
,000 
,000 
,001 
,002 
,005 
,013 
,024 
,039 
,049 
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Regresyon Denklemi: S35=0,843+0,088T33+0,073T44+0,096T37+0,081T15-

0,068T5+0,061T27+0,091T18-0,06T137+0,055T24+0,060T29+0,054T21+0,057T14+ 

0,040T40+0,037T32+0,037T26 s eklinde degiskenlerin etkileme dereceleri ve etkilerin 

o nemliligi elde edilmis tir.  

Katsayşlar tablosunda her bir katsayşnşn T Test istatistikler ve o nemlilikleri 

belirlenmis tir. Bagşmlş degiskenin degis imi uzerinde fakto rler etkilidirler. Varyans Analizi 

(ANOVA) tablosundan regresyon denkleminin 16 degiskenle birlikte ele alşndşgşnda degiskenin 

degis imini (P=0.000) % 19,8 (R Square =0,198) oranşnda ortaya koymaktadşr. Yaratşcşlşkla 

ilgili bu modelde 16 maddenin belirleyici oldugu go rulmektedir.  

Bu modelde yaratşcşlşkla ilgili s-35 maddesini su maddelerle daha ilgili oldugu 

so ylenebilir: ” 5- o g retmenimi, anne-babamğ hayal kğrğklğg ğna ug ratmamak icin cok calğs ğrğm, 7- 

sğnavlara genellikle bir gun o nceden calğs ğrğm, 13- konularğ anlamak icin arkadas ğmdan daha 

fazla zaman harcarğm, 14- okuldaki etkinliklere (aktivitelere, calğsmalara) katğlmak cok hosuma 

gidiyor, 15- bir sonraki derste is lenecek konulara hazğrlğklğ girerim, 18- yeni s eyleri merak 

eder, onlarğ denerim, 21-sğnğfta arkadas larğmla birlikte tartğsarak ve sohbet ederek o g renmeyi 

severim, 24- bir konu uzerinde calğs ğrken aynğ zamanda bas ka s eyler de dus unurum, 27- toplu 

tas ğma araclarğna binerken her zaman sğraya girerim, 29- sğnğf ici etkinliklerin (calğsmalar, 

aktiviteler) belirlenmesinde go rus umuz alğnğr, 32- bazğ s eyleri ailemin istedig i s ekilde 

yapmazsam sorun olur, 33- yaptğg ğm is lerin nasğl gittig ini takip ederim, 37- kendi kendime 

calğsabilirim, 40- ani kararlarğ verir sonra pismanlğk duyarğm, 44- beni ya da arkadas larğmğ 

ilgilendiren konularda sğnğfta ya da okulda go rus umuz alğnğrÇ. 

 Sorumluluk sahibi olma, caba go sterme, mereklş olma,tartşs ayş sevme, etkinliklere 

katşlmayş sevme, karar verme yetenegine sahip olma o zellikleri yaratşcş olma ile ilgili  oldugu 

go rulmektedir. 
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Tablo 92-C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömönö Belirlemeye Yonelik O lcme Aracöndaki S25 

Maddesine Yonelik Regresyon Analizi 
KATSAYILAR 

Standardize Olmamös 
Katsayölar Standardize Katsayölar 

Model 
B Std.Hata Beta 

T Sig. 

1 (Sabit) 
T41 
T20 
T31 
T4 

T32 
T16 
T14 
T39 
T23 
T1 

T12 
T5 

1,125 
,175 
-,178 
,132 
,118 
,089 
,088 
,126 
-,098 
,082 
,061 
-,079 
-,066 

,139 
,021 
,024 
,022 
,019 
,021 
,020 
,027 
,022 
,022 
,019 
,025 
,022 

 
,176 
-,165 
,132 
,131 
,086 
,091 
,102 
-,097 
,081 
,067 
-,071 
-,063 

8,111 
8,299 
-7,299 
6,099 
6,310 
4,179 
4,330 
4,726 
-4,456 
3,822 
3,151 
-3,150 
-2,969 

,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,002 
,002 
,003 

 

Regresyon Denklemi= 1,125+0,175T41,178T20+0,132T31+0,118T4+0,089T32+0,088T16+ 

0,126T14-0,098T39+0,082T23+ 0,061T1-0,079T12-0,066T5 s eklinde degiskenlerin etkileme 

dereceleri ve etkilerin o nemliligi elde edilmis tir. Katsayşlar tablosunda her bir katsayşnşn T Test 

istatistikler ve o nemlilikleri belirlenmis tir. Bagşmlş degiskenin degis imi uzerinde fakto rler tek 

bas larşna etkiye sahiptirler. Ancak Varyans Analizi (ANOVA) tablosundan regresyon 

denkleminin onuc degiskenle birlikte ele alşndşgşnda degiskenin degis imini (P=0.000) % 19,7 

(R Square =0.197) oranşnda acşklamakta olup o grencilerin kendine guvenleriyle ilgili olan bu 

modelde 12 maddenin belirleyici oldugu go rulmektedir. Bu modelde s-35 maddesinin su 

maddelerle daha ilgili oldugu so ylenebilir: „1-o g retmenim bana ceza verdig inde icimden ders 

calğsmak gelmiyor, 4- yanlğs  yaptğg ğm zaman arkadas larğmğn benimle dalga gecmesinden 

korkarğm, 5- o g retmenimi, anne-babamğ hayal kğrğklğg ğna ug ratmamak icin cok calğs ğrğm, 12- 

aras tğrma yaparken, daha sonra ne olacak diye cok merak ederim, 14- okuldaki etkinliklere 

(aktivitelere, calğsmalara) katğlmak cok hosuma gidiyor, 16- davranğs larğmğ bas kalarğnğn 

beklentilerine uydururum, 20- o g retmenim calğsmama bakmak isterse bu hosuma gider, 23-

sğnava hazğrlanğrğm. ancak sğnavdan sonra calğs tğklarğmğn buyuk bo lumunu unutuyorum, 31- 

hatalarğmğ yanlğs larğmğ acğkca so ylemekten cekinirim, 32- bazğ s eyleri ailemin istedig i s ekilde 

yapmazsam sorun olur, 39- sğnğf icindeki tartğsmalarda deg is ik go rus leri dile getirmekten 

kacğnma, 41- o devler bana fazladan, ek calğsma gibi gelir bir an o nce kurtulmak isterimÇ. 
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Tablo 93-C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömönö Belirlemeye Yonelik O lcme Aracöndaki 
S8 Maddesine Yonelik Regresyon Analizi 

 
KATSAYILAR 

Standardize Olmamös 
Katsayölar Standardize Katsayölar Model 

B Std.Hata Beta 
T Sig. 

1 (Sabit) 
T1 

T12 
T14 
T16 
T20 
T23 
T31 
T32 
T39 
T4 

T41 
T5 

1,125 
,175 
-,178 
,132 
,118 
,089 
,088 
,126 
-,098 
,082 
,061 
-,079 
-,066 

,139 
,021 
,024 
,022 
,019 
,021 
,020 
,027 
,022 
,022 
,019 
,025 
,022 

 
,176 
-,165 
,132 
,131 
,086 
,091 
,102 
-,097 
,081 
,067 
-,071 
-,063 

8,111 
8,299 
-7,299 
6,099 
6,310 
4,179 
4,330 
4,726 
-4,456 
3,822 
3,151 
-3,150 
-2,969 

,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,002 
,002 
,003 

 

RegresyonDenklemi=1,125+0,175T41,178T20+0,132T31+0,118T4+0,089T32+0,088T

16+0,126T14-0,098T39+0,082T23+0,061T1-0,079T12-0,066T5 s eklinde degiskenlerin 

etkileme dereceleri ve etkilerin o nemliligi elde edilmis tir. Katsayşlar tablosunda her bir 

katsayşnşn T Test istatistikler ve o nemlilikleri belirlenmis tir. Bagşmlş degiskenin degis imi 

uzerinde fakto rler tek bas larşna etkiye sahiptirler. Ancak Varyans Analizi (ANOVA) 

tablosundan regresyon denkleminin uc degiskenle birlikte ele alşndşgşnda degiskenin degis imini 

(P=0.000) % 19,7 (R Square =0.197) oranşnda acşklamakta olup o grencilerin o devlerini 

zamanşnda yapma ve sorumluluklarşyla ilgili olan bu modelde 12 maddenin belirleyici oldugu 

go rulmektedir. Bu maddeler, eles tirel dus unme, sorumluluk sahibi olma, aras tşrma yapma, 

davranşs larşnş baskalarşnşn beklentilerine uydurma, ailsenin istegine go re davranma, kendine 

guvenme ile ilgilidir. 

Ayrşca maddeler arasşndaki iliskileri ortaya cşkarmak amacşyla C agdas  Bilgi Edinimi ve 

Kullanşmşnş Belirlemeye Yo nelik O lcme Aracş 2000 kis iye uygulanmşs  ve maddelerin 

o zellikleri arasşndaki korelasyon spearman sşra korelasyon katsayşlarşna go re hesaplanmşs tşr.  
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Tablo 94 - C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömönö Tutum Testi Korelasyon Analizleri 

* 0.05 duzeyi, **0.01 duzeyi 

 

C agdas  bilgi edinimi ve kullanşmşnş belirlemeye yo nelik o lcme aracşndaki S2 

maddesine yo nelik korelasyon (spearman) analizine go re, denetim odagşyla ilgili sorularda 0.01 

anlamlşlşk duzeyinde iliskiler vardşr. Ancak S18, S19 ve S20 ile negatif yo nde bir iliski vardşr. 

S2 li S3 ve S5 arasşnda pozitif korelasyon go zlenmis tir. Spearman Sşra Korelasyon Katsayşsş 

.17** ile -.21** arasşnda degis im go stermektedir. Tabloya go re o grencilerin baskalarşnşn guzel 

s eyler so ylemesinin cok hosuna gittigini belirtmeleriyle o gretmenleri ve ailesi tarafşndan 

cezalandşrşldşgşnda kendilerini cok ko tu hissetmeleri ve o gretmenlerini ve anne babalarşnş hayal 

Soru 
(S) 

2 6 11 12 14 15 17 25 26 27 28 31 33 35 38 41 42 43 

2 - .18** - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 .17** - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 - - - - - - - .17** - - -.16** - - - - - - - 
5 .17** .24** - -.19** - - - - - - -.17** - - -.19** - - - - 
6 - - - -.23** -.28** - - - - - .19** - - -.23** - -.15** - - - 
8 - -.29** -.21** .21** .29** .24** .23** - - .20** .19** - .24** .16** .18** - .18** .16** 

10 - - -.21** .25** .23** .26** .23** - .16** .29** .18** - .30** .16** - .16** - .21** 
11 - - - .16** - .25** .18** - - - .19** - .18** - - .16** .20** - 
12 - - - - .23** .22** - - .24** .28** .25** - .27** .17** - - .23** .21** 
14 - - - - - .26** .28** - - - .22** - .27** .22** .26** - .23** .16** 
15 - - - - - - .19** - .17** - .27** - .30** .24** .22** .17** .27** - 
16 - - - - - - - - - - - - -.17** - - - - - 
17 - - - - - - - - - - .31** - .23** - .28** - .22** .16** 
18 -.16** - - - .19** - - - - - - - - .17** - - - - 
19 -.21** - - - - - - - - - - - - - - - - - 
20 - - - - - - - - .26** - .26** - .35** .22** .19** - .29** .28** 
21 -.18** - - - - - - - - - - - .21** .16** - - - - 
22 - - - - .18** .26** - - - .19** .26** - - - .17** - .17** - 
23 - - - - - - - - - - - .19** - - - .19** - - 
24 - - - - - - - .15** - - - .17** - - - .25** - - 
25 - - - - - - - - - - - .19** - - - .23** - - 
26 - - - - - - - - - - - - .19** .15** - - .22** .18** 
27 - - - - .28** .24** .19** - .21** - - - .29** .22** - - .34** .26** 
28 - - - - - - - - .23** .33** - - .27** .16** .18** - .37** .20** 
29 - - - - - - - - - - - - .27** .22** .17** - .18** .21** 
30 - - - - - - - - - - - - .24** - .21** - .20** .18** 
33 - - - - - - - - - - - - - .25** .27** - .31** - 
34 - - - - - - - - - - - - - - .19** - .16** - 
35 - - - - - - - - - - - - - - - - .19** - 
36 - - - - - - - - - - - - - - .23** .20** .20** - 
38 - - - - - - - - - - - - - - - - .19** .16** 
39 - - - - - - - - - - - - - - - - - .22** 
41 - - - - - - - - - - - - - - - - .17** - 
42 - - - - - - - - - - - - - - - - - .24** 
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kşrşklşgşna ugratmamak icin cok calşsmalarş arasşnda iliski oldugu go rulmektedir. Aynş zamanda 

bu o grencilerin yeni s eyleri merak etmeme ve onlarş denememe, anne ve babalarşnşn yas am 

hakkşndaki go rus lerini yeterli olmadşgşnş dus unme ve o gretmenleri calşsmalarşna bakmak 

istediklerinde bundan hos lanmama davranşs  ve tutumlarş sergiledikleri go rulmektedir. 

O grenciler kendilerine guven duymadşklarş icin bu s ekilde davranabilir. Baskalarşnşn 

beklentilerinden cok kendi beklenti ve hedeflerini saptayan, bunun icin calşs an o grencilerin bu 

tur davranşs larş sergilemeyecekleri dus unulebilir. Ailelerin as şrş koruyucu ve baskşcş olmalarş da 

etkili olabilir. 

S6 maddesi ile S2 ve S5 arasşnda pozitif korelasyonlar go zlenirken S8 ile negatif 

korelasyon go zlenmis tir. Spearman Katsayşlarş .18** ile -.29** arasşnda degis im 

go stermektedir. S6 ile diger degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde iliski vardşr. O grencilerin iyi 

not aldşklarşnda derslerini isteyerek izlemeleri ile yaptşklarşna iliskin baskalarşnşn guzel s eyler 

so ylemesinden hos lanma, o gretmenlerini ve ailesini hayal kşrşklşgşna ugratmamak icin cok 

calşsmalarş arasşnda bir iliski oldugu go rulmektedir. Buna kars şn bu o grencilerin cogunlukla 

o devlerini gunu gunune yapma davranşsş ile negatif yo nde tutum icinde olduklarş go rulmektedir. 

O grencilerin iyi not almak icin calşsmalarşnda baskalarş tarafşndan takdir edilme ihtiyaclarşnş 

kars şlama istegi de rol oynamaktadşr. Daha cok sşnav do neminde calşsma alşskanlşgş olan 

o grenciler cogunlukla o devlerini gunu gunune yapmamaktadşrlar.  

S11 maddesiyle ilgili olarak degiskenler arasşnda pozitif korelasyonlar go zlenmis tir. 

Spearman Katsayşsş .21** ile .21** arasşnda degis im go stermektedir. S11 ile S8 ve S10 

arasşnda 0.01 duzeyinde korelasyon vardşr (korelasyon katsayşsşnşn o nemliligi � =0.01 

duzeyindedir). O grencilerin, bir o nceki yşla go re bilgiye ulasmada kendisini daha yeterli 

hissetmeleriyle o devlerini gunu gunune yapma ve okulun yeteneklerini gelis tirdigini 

dus unmeleri arasşnda bir iliski oldugu saptanmşs tşr. 

S12 ile S8, S10 ve S11 arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif iliski vardşr. Spearman Sşra 

Korelasyon Katsayşsş .16** ile .25** arasşnda degis im go stermektedir. S5 ve S6 ile S12 

arasşnda 0.01 duzeyinde negatif iliski vardşr. O grencilerin aras tşrma yaparken sonraki as amalarş 

merak etmeleri o devlerini zamanşnda yapma, okulun yeteneklerini gelis tirdigini dus unme, 

kendisini bir o nceki yşla go re bilgiye ulasmada yeterli hissetmeleri arasşnda iliski oldugu 

go rulmektedir. Aynş zamanda bu o grencilerin dşs sal denetimli o grenciler oldugu saptanmşs tşr. 

O gretmenler, o zellikle Sosyal Bilgiler dersinde aras tşrmaya do nuk etkinliklere agşrlşk 

verdiginde o grenciler bilgiye ulasma konusunda kendilerini yeterli hissedebilir.  

S14 ile S8, S10, S12, S18, S22, S27 arasşnda pozitif ve 0.01 duzeyinde korelasyon 

go zlenirken S6 ile 0.01 duzeyinde negatif korelasyon go zlenmis tir. Pozitif olan Spearman Sşra 
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Korelasyon Katsayşlarş .19** ile .29** arasşnda degis im go stermektedir. Negatif katsayş ise -

.293“tur. O grencilerin okuldaki etkinliklere katşlmaktan hos lanmalarş ile dersleri ile ilgili 

aldşklarş nottan etkilenmeleri arasşnda bir iliski vardşr. Negatif yo nludur. Aynş zamanda 

o devlerini zamanşnda yapma, okulun yeteneklerini gelis tirdigini dus unme, aras tşrmada butun 

as amalarş merakla izleme, sessiz okumayş sevme kurallara uyma ve yeni s eyleri merak edip 

denemeleri arasşnda pozitif iliskiler go zlenmis tir. Aras tşrmacş kis i olmanşn etkinliklere isteyerek 

katşlmada o nemli rol oynadşgş go rulmektedir. 

S15 maddesiyle bazş degiskenler arasşnda o nemli pozitif korelasyonlar go zlenmis tir. 

Spearman Sşra Korelasyon Katsayşlarş. .22** ile .26** arasşnda degis im go stermektedir. S15 ile 

diger degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde korelasyon vardşr. O grencilerin bir sonraki derse 

hazşrlanarak gitmeleriyle o grenciler o devlerini zamanşnda yapma, okulun yeteneklerini 

gelis tirdigini dus unme, bir o nceki yşla go re bilgiye ulasmada kendini daha yeterli hissetme, 

aras tşrma yaparken as amalarş merakla izleme, etkinliklere katşlmaktan hos lanma, sessiz 

okumayş sevme ve kurallara uyma arasşnda iliski oldugu go rulmektedir. Aras tşrma yapmayş 

seven o grenciler derslere bilis sel olarak hazşrlşklş katşlmaktadşr. Bilgileri kendileri 

yapşlandşrdşgşnda derse kars ş gudulenmenin artmşs  olacagş dus unulebilir. Okumayş seven ve 

kurallara uyan o grenciler bu konuda daha bas arşlş olabilir. 

S17 ile diger degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde iliski vardşr. O grencilerin 

arkadas larşnşn kis isel sorunlarşnşn co zumunde yardşmcş olmalarşyla o devlerini gunu gunune 

yapma, okulun yeteneklerini gelis tirdigini dus unme, bir o nceki yşla go re kendini bilgiye 

ulasmada yeterli hissetme, etkinliklere katşlmayş sevme, derslere hazşrlşklş girme, kurallara 

uyma arasşnda pozitif iliskiler oldugu go rulmektedir. O zellikle derslere hazşrlşklş girenlerle 

yardşmseverlik arasşnda yuksek bir iliski oldugu saptanmşs tşr. 

S25 maddesiyle bazş degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif korelasyonlar 

go zlenmis tir. Spearman Katsayşlarş .15** ile .17** s eklindedir. O grencilerin so yledikleri kabul 

edilmedigi zaman kaybetmis lik duygusu yas amalarşyla yanlşs  yaptşgşnda arkadas larş tarafşndan 

alay edilmekten korkma ve bir konu uzerinde ilgilerini yogunlas tşramamalarş arasşnda pozitif 

iliski oldugu go rulmektedir. O zguveni olan o grenciler so yledikleri kabul edilmedigi zaman 

kaybetmis lik duygusu, alay edilmeden cekinme davranşs larşnş pek fazla sergilemeyebilir.  

S26 maddesiyle bazş degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde korelasyon go zlenmis tir. 

Spearman Sşra Korelasyon Katsayşlarş .16** ile .26** arasşnda degis im go stermektedir. 

O grencilerin hatalş arac kullananlarş arac plakalarşnş ilgili yerlere bildirmeleri ile okulun 

yeteneklerini gelis tirdigine inanmalarş aras tşrmanşn butun as amalarşnş merak etmeleri, derslere 

hazşrlşklş girmeleri, kurallara uymalarş, yardşmsever olmalarş arasşnda pozitif yo nde iliskiler 
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oldugu go rulmektedir. Aras tşrmacş, kurallara uyan, derse hazşrlşklş gelen ve yardşmsever olan 

o grencilerin iyi vatandas  olma baglamşnda sorumluluklarşnş yerine getirdigi kabul edilebilir. 

S27 maddesiyle bazş degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde cogunlukla pozitif korelasyon 

go zlenmis tir. Ancak S27 ile S6 arasşnda 0.01 duzeyinde negatif korelasyon vardşr. Spearman 

Sşra Korelasyon Katsayşlarş .19** ile .33** arasşnda degis im go stermektedir. O grencilerin 

kurallara uymalarş ile dşs sal denetimli olmalarş, toplu tas şma araclarşna binerken her zaman 

sşraya girmeleri, o devlerini zamanşnda yapmalarş, okulun yeteneklerini gelis tirdigini 

dus unmeleri, aras tşrmayş merakla izleme, sessiz okumayş sevme ve yardşmsever olma 

o zellikleri arasşnda iliskiler oldugu saptanmşs tşr. Demokratik bir ortamda kurallara uyulmasş, 

sorumluluklarşn yerine getirilmesi gerekmektedir. Okul ici ve dşsşndaki zamanlarda o grencilerin 

cevresindeki insanlarşn demokratik tutumlarş sergilemeleri demokrasi ile ilgili kazanşmlarş 

artşrabilir. 

S28 maddesiyle bazş degiskenler (S4 ve S5 degiskenleri dşsşnda digerleri) arasşnda 0.01 

duzeyinde pozitif korelasyon go zlenmektedir. Spearman Katsayşlarşnşn pozitif olanlarş .18** ile 

.31** arasşnda degis im go stermektedir. S28 ile S4 ve S5 arasşnda 0.01 duzeyinde negatif 

korelasyonlar vardşr. Spearman Katsayşlarş -.16** ile -.17** arasşnda degis im go stermektedir. 

O grencilerin arkadas larşna derslerde konuyu anlayamadşklarş zaman yardşmcş olmalarşyla 

arkadas larşnşn kis isel problemlerinin co zumunde yardşmcş olma, yanlşs  yaptşgşnda arkadas larş 

tarafşndan alay edilmekten korkmama ve o gretmenini anne-babasşnş hayal kşrşklşgşna 

ugratmamak icin calşsmama, o devlerini zamanşnda yapma, okulun yeteneklerini gelis tirdigini 

dus unme, aras tşrmanşn as amalarşnş merakla izleme, kendine guvenme, sessiz okumayş sevme 

tutum ve davranşs larş arasşnda iliski oldugu saptanmşs tşr. Kendisine guven duyan, bilgiyi 

olus turan, okumayş seven o grenciler kendileriyle barşsşk ve baskalarşna da yardşmcş olabilen 

o grencilerdir. Sosyal Bilgiler programşnşn vizyonu icerisinde yer alan o grencilerin aras tşrma 

yapmalarş, kendilerini tanşyşp gelis tirmeleri ve kendilerine guvenmeleri icin olan etkinliklerin 

ve yo ntemlerin uygulanmasşna agşrlşk verilmesinin olumlu katkşlarş olacaktşr. 

S31 maddesiyle bazş degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif korelasyonlar 

go zlenmektedir. Spearman Katsayşlarş .17** ile .19** arasşnda degis im go stermektedir. 

O grencilerin hatalarşnş yanlşs larşnş acşkca so ylemekten cekinmeleri ile sşnava hazşrlanşp, 

sşnavdan sonra calşs tşklarşnş unutmalarş, derslere yogunlas amamalarş ve so yledikleri kabul 

edilmedigi zaman kaybetmis lik duygusu yas amalarş arasşnda iliskiler oldugu go rulmektedir. 

Eles tirel dus unme becerisi gelis tirildiginde o grencilerin hem bireysel hem de akademik 

gelis imlerine katkş saglayacagş so ylenebir. 
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S33 ile S6 ve S16 arasşnda 0.01 duzeyinde negatif korelasyonlar oldugu go rulur. S11, 

S12, S14 ,S15 ,S17 ,S20 ,S21 ,S26 ,S27 ,S28 ,S30 ile S33 arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif 

korelasyonlar vardşr. Spearman Katsayşlarş 8 ile 35 arasşnda degis im go stermektedir. Negatif 

korelasyonlar ise -17** ve -.30** s eklinde degis im go stermektedir. O grencilerin yaptşklarş 

is lerin nasşl gittigini takip etmeleri ile derslere kars ş aldşklarş nota go re ilgilenmeme, 

davranşs larşnş baskalarşnşn beklentilerine uydurmama o devlerini zamanşnda yapma, okulun 

yeteneklerini gelis tirdigini dus unme, bir o nceki yşla go re kendisini bilgiye ulasmada daha 

yeterli hissetme, aras tşrmayş merakla yapma, derslere hazşrlşklş girme, baskalarşnşn 

beklentilerine go re davranma, yardşmsever, sosyal, tartşs arak o grenmeyi sevme, kurallara uyma, 

sşnşf ici etkinliklerde go rus lerinin alşnmasş arasşnda iliskilerin oldugu saptanmşs tşr. 

S5 dşsşnda diger degiskenlerle S35 arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif korelasyon 

go zlenmis tir. S5 ile 0.01 duzeyinde negatif korelasyon go zlenmis tir. Spearman Katsayşsş -.18** 

∞dir. Diger degiskenlerde Spearman Katsayşlarş .15** ile .25** arasşnda degis im 

go stermektedir. O grencilerin sorunlarş yaratşcşlşklarşnş kullanarak co zmeleri, o gretmeni, anne-

babasşnş hayal kşrşklşgşna ugratmamak icin cok calşsmalarş, o devlerini zamanşnda yapma, 

okulun yeteneklerini gelis tirdigini dus unme, aras tşrmanşn as amalarşnş merak etme, etkinliklere 

isteyerek katşlma, hazşrlşklş olarak derslere katşlma, meraklş olma, yaptşgş calşsmalara 

o gretmenlerinin bakmasşndan hos lanma, sosyal olma, kurallara uyma, yaptşgş is leri takip etme 

alşskanlşklarş arasşnda iliski oldugu go rulmektedir. O grencilerin, yaratşcşlşklarşnş 

kullanmalarşnda aile ve okul ortamşnşn etkilerinden so z edilebilir. Yaratşcşlşgşn gelismesinde, 

o grencinin cevresinden aldşgş do nutlerin ve o grencinin sorumluluk sahibi olmasşnşn o nemli rol 

oynadşgş dus unulebilir. 

Soru 38 ile 6.madde arasşnda 0.01 duzeyinde negatif korelasyon go zlenmis tir. Spearman 

Katsayşsş -.15**“tur. S38** ile diger degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif korelasyon 

vardşr. Spearman Katsayşlarş .17** ile .28** arasşnda degis im go stermektedir. O grencilerin 

arkadas larşyla takşm calşsmasş yapmalarşyla o grencilerin o devlerini zamanşnda yapma, okuldaki 

etkinliklere isteyerek katşlma, derslere hazşrlşklş girme, yardşmseverlik, o gretmeninin 

calşsmalarşna bakmaktan hos lanma, sessiz okumayş sevme, kurallara uyma, sorumluluk sahibi 

olma davranşs larş arasşnda iliskiler oldugu go rulmektedir. Sosyal Bilgiler dersinde verimliligin 

artmasşnda grup calşsmalarş etkili olmaktadşr. Pollard ve Triggs (2000:181)“in gruplarşn, 

arkadas lşgşn ve calşsma veriminin artmasşnda yardşmlasma ve yarar sagladşgş go rus u bunu 

desteklemektedir.  

S41 ile diger degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde anlamlş pozitif korelasyon vardşr. 

Spearman Katsayşlarş .16** ile .25* arasşnda degis im go stermektedir. O grencilerin o devin ek 
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yukler getirdigi ve bir an o nce yapşlşp kurtulmasş gereken etkinlikler gibi go rmeleriyle konulara 

ilgilerini yogunlas tşramama, bir o nceki yşla go re bilgiye ulasmada kendisini yeterli hissetme, 

derslere hazşrlşklş girme, sşnavdan sonra calşs tşklarşnş unutma, kendisine guvenmeme ve gunluk 

olaylarla ilgilenerek gazete okumalarş arasşnda iliski vardşr. O devler, o grencilerin bilgiyi 

yapşlandşrmalarşna fşrsat saglayşcş, aras tşrmaya do nuk, o grencilerin ilgi ve gereksinimlerini 

kars şlar nitelikte oldugunda sşkşntş yaratmaktan cok o grenmeyi saglayan bir arac olarak kabul 

edilebilir.  

S42 maddesiyle bazş degiskenler Degiskenleri arasşnda o nemli pozitif korelasyonlar 

go zlenmis tir. 0.01 duzeyinde pozitif korelasyonun oldugu sorularşn spearman katsayşlarş .16** 

ile .37** arasşnda degis im go stermektedir. O grencilerin bilmedigi kelimeleri aras tşrmalarşyla en 

guclu iliskinin derslerde konularş anlamayan arkadas larşna yardşm etme davranşsş ile oldugu 

go rulmektedir. O grencilerin bilmedigi kelimeleri aras tşrmalarşyla sorumluluk sahibi olma, okulu 

sevme, etkinlikleri sevme, derslere hazşrlşklş girme, yardşmsever olma, o gretmenlerinin 

calşsmalarşna bakmalarşndan hos lanma, sessiz okumayş sevme, kurallara uyma, yaratşcş olma, 

gunceli takip etme, grup calşsmalarşnş sevme o devlerle ilgili sşkşntş yas ama davranşs  ve 

tutumlarş arasşnda iliskiler oldugu go rulmektedir. O grencilerin o grendiklerini akran gruplarşyla 

paylasmasş o grenmenin kalşcşlşgşnş artşrşr. O grenme ve o gretme is ini o gretmen rehberliginde 

ustlenen o grenciler arasşnda etkiles im artar, yardşmlasma duygularş gelis ir. Okulu ve dersleri 

sevmelerinde o grencilerin kendilerini gelis tirmelerinin payş olabilir. 

S43 maddesiyle bazş degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif korelasyonlar vardşr. 

Spearman Katsayşlarş .16** ile .28** arasşnda degis im go stermektedir. En guclu korelasyon 

S43 ile S20 arasşndadşr. O grencilerin yaptşklarş her s eyden sorumlu olduklarşnş dus unmeleriyle 

o devlerini zamanşnda yapma, okulun yeteneklerini gelis tirdigini dus unme, aras tşrmanşn 

as amalarşnş merakla izleme, okuldaki etkinliklere katşlma, yardşmsever olma, o gretmenlerinin 

calşsmalarşna bakmalarşndan hos lanma, kurallara uyma, grup calşsmasşna yatkşn olma ve 

bilmedigi kelimeleri aras tşrma davranşs  ve tutumlarşyla iliskilerinin oldugu saptanmşs tşr. Sosyal 

Bilgiler derslerinde grup calşsmalarş, aras tşrma yo ntemleri ve etkinliklerle, o grencilere 

davranşs larşnşn sorumlulugu daha cok kazandşrşlabilir. 

 O grencilere uygulana O zdegerlendirme anketi icerisinde yeralan maddeler tek tek ele 

alşnarak yuzde degerleri uzerine yorum yapşlmşs tşr. 
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Tablo 95-O zdegerlendirme Anketi Frekans Dagölömö 
EVET BAZEN HAYIR EVET BAZEN HAYIR   

SORU f % f % f % 
  

SORU f % f % f % 
S1 (1-2-3) 23 19 48 40 49 41 S12 (3-2-1) 99 83 19 16 2 1,7 
S2 (3-2-1) 58 48 48 40 14 12 S13 (3-2-1) 56 47 32 27 32 27 
S3 (3-2-1) 89 74 22 18 9 7,5 S14 (3-2-1) 75 63 39 33 6 5 
S4 (3-2-1) 48 40 26 22 46 38 S15 (3-2-1) 42 35 51 43 27 23 
S5 (3-2-1) 82 48 17 14 21 18 S16 (3-2-1) 20 17 48 40 52 43 
S8 (2-1) 95 79 -  -  25 21 S18 (3-2-1) 97 81 16 13 7 5,8 
S9 (2-1) 93 78     27 23 S19 (3-2-1) 108 90 5 4,2 8 6,7 
S10 (3-2-1) 47 39 19 16 53 44 S20 (3-2-1) 93 78 19 16 3 2,5 
S11 (3-2-1) 22 18 37 31 60 50        

 

O grencilerin cogu (%40,8) ” daha az yazma ve degerlendirme olsaydş daha iyi olurdu„ 

maddesine ” hayşr„ cevabşnş vermis lerdir. 2,3,4,5,6,7,8,9. sorulara cogunlugun ” evet„ s eklinde 

cevap verdikleri go rulmektedir. 10. soruda o grencilerin %41,7“si kutuphaneye bazen giden 

o grencilerin cogunlukta oldugu go rulmektedir. Bir yşl boyunca etkinliklere katşldşgşnş belirten 

o grenciler (%77,5) cogunlugu olus turmaktadşr. Sşnşfta istedigi yere oturma, kalabalşkta 

bulunma ve sosyal olma ile ilgili sorulara cogunlugun ” hayşr„ cevabşnş verdikleri go rulurken 

demokrasi, kuralcş olma ve yetiskinlerin dikkatini cekme ile ilgili, cogunlugun ” evet„ cevabşnş 

verdikleri go rulmus tur.  

C ogu o grencinin ( %42,5)“i okulda istedigi faaliyetleri bazen yapabildigini belirttigi 

o gretmenlerin onlar adşna karar verdikleri ( %48,3) go rulmektedir. Tabloya go re o grencilerin 

%85“i yasam boyu bas arşyş hedeflemektedir. Kendisini cogunlukla buyuk gibi go renlerin 

(%43,3) go rmeyenlerle (%40) yakşn oranda olduklarş, sşnşf ici etkinlikler belirlenirken 

genellikle go rus lerine basvurulmadşgş (%43,3) go rulmektedir. Tabloda okulda guzel vakit 

gecirdigini belirtenler (%80,8) cogunluktadşr. O grencilerin %13,3“u konularş tekrar ederek 

o grendiklerini %63,3“u ise tekrar etme stratejisini kullanmadşklarşnş belirtmektedirler. 

O grenciler etkinlikler yapşlşrken etkinligin sevdikleri yo nlerin cogunlukta oldugunu ve 

calşsmaya ilgilerini yogunlas tşrdşklarşnş (%77,5) belirtmektedirler. 10. soru dşsşnda diger sorular 

arasşnda anlamlş fark oldugu go rulmektedir. 

Literaturde de benzer bulgular yer almaktadşr. Egitim bireyin o nceden kestirilemeyen 

problemleri co zmek icin bilgisini kullanmasşnş ve duruma hakim olmasşnş saglayacak anlamlş 

o grenmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle ezberlemeden o te, anlamayş tesvik edici o gretim 

yo ntemlerine ihtiyac vardşr (Guclu 1998:53). O grenme ortamlarşnşn insan davranşs larş 

uzerindeki etkisi ile ilgili aras tşrmalar, sadece sşnşf icindeki oturma duzenine bakarak 

o grencilerin aktivitelere ne derece katşlacaklarş hakkşnda tahminler yapmanşn mumkun oldugu 

ortaya cşkmşs tşr. O grencilerin nereye oturacagşna iliskin karar vermeleri onlar icin o nemli 
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olmaktadşr (Proctor 2001:8). C ocuklarşn hepsinin nerede olmalarş gerektigini bilmeleri her 

cocuga sahip oldugu bir yer ve esyalarşn durdugu bir yer verilmesi guven duygusu 

yaratmaktadşr. Dogal olarak bo yle bir duygu okulda gecen egitim ve o gretim surecinin 

verimliligini, kazanşmlarşnş arttşrmaktadşr. O gretmenin diger bir go revi de o grenme ortamşnş 

duzenlemektir. Bu cocuklarşn oturma duzeni konusundaki isteklerini bilmek materyalleri 

cocuklarşn istedigi zaman uygun s ekilde kullanmalarşnş saglamak, cevreyi duzenli tutmak icin 

planlarşn nasşl kullanşlacagş anlamak anlamşna gelmektedir (Dean 2000:32). Sşnşf icindeki 

paylasşlan bireysel alan da o nemlidir. Bu noktada her bir cocugun kendine ait nispeten surekli 

bir calşsma alanşna sahip olmasşnşn faydalarşnş dus unmek gerekmektedir (Proctor ve ark. 2001: 

12,13). O grencilerin yas ş buyudukce oturma duzenlemeleri daha az esnek hale gelmektedir. 

Kucuk bir cocugun ” dikkat etmesi„ istendiginde, buna uymada herhangi bir 

bas arşsşzlşgşn sşkşcşlşk, isteksizlik ya da ” rahatsşz edilebilirlik„ten degil de o nundeki o dev ya da 

konu icin tas şmasş gereken bilgi ve becerilere sahip olmamasşndan kaynaklanmaktadşr. Bu 

cocuklarşn, somut ve algşsal destegin az olmasşndan dolayş baska s eyler yapmayş tercih etmeleri 

ya da yapşlan s eylere ilgisiz kalmalarş konsantre olamama ya da dikkatsiz olmalarşna neden 

olmaktadşr (Wood 1998:69). Sşnşf uygulamalarşnşn etkisi cocuklarşn nasşl is ledigini ve ne is e 

yaradşgşnş bilip bilmemeleriyle orantşlşdşr (Proctor ve arkadas larş 2001:24). Okullarda 

cocuklarşn kendileri ile ilgili kararlara katşlmalarş saglanmalşdşr. O rnegin sşnşf kitaplşgşna 

alşnacak kitaplar, sşnşfta kimlerle oturacagş vb. konularda (Yalcşnkaya ve Sanlş 2003). Sşnşfta 

etkili bir o grenme ortamş olus turmak icin o gretmenin cok becerikli, usta olmasş gerekmektedir 

(Proctor 2001:71). Pollard ve Triggs (2000:140) cocuklarşn, o grenmenin bir yo nu olarak 

o zdegerlendirme yapmalarş icin tesvik edilmesi gerektigini ortaya koymus tur.  

Sosyallesme ile ilgili olarak Elmacşoglu, s iddet, kşzgşnlşk vb. istenmedik davranşs larşn 

yeteri kadar sosyallesmemis  insanlarda daha cok go ruldugunu belirterek farklş bir noktaya 

dikkati cekmektedir. Bu baglamda sosyal davranşs lar gelis tirilmedigi zaman cocugun kendi 

istekleriyle toplumun istekleri o rtusmeyebilmektedir (Elmacşoglu 2000:84,85). O gretmen 

zekanşn unsurlarşnş tanşyarak o bcerileri hayata gecirmek icin caba go sterdiginde, o grencilerini 

tanşyarak etkinlikleri ona go re duzenlediginde okullarşn ,yapşlanlarşn hosa gittigi yerler olmasş 

so z konusudur. Robert Sternberg“e go re zekanşn uc ana unsuru vardşr: 1- C o zumleyici (analytic) 

dus unme becerileri: C o zumleme, iliskileri anlama, kars şlas tşrma, yargşlama, tersini bulma, 

degerlendirme, 2-Evirgen (practice) dus unme becerileri: Kavramlarş gundelik yas ama 

uygulamak, gercekles tirmek, sonuclandşrabilmek, var etmek, 3- Yaratşcş (creative) dus unme 

becerileri: Genelleme, icat etme, yaratma, imgeleme, farklş iliskileri algşlama, olabilirleri 

sezinleme olarak ifade edilmis tir (O ktem, 2004 cevrimci). 
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 O zdegerlendirme Anketinde 220  o grencinin cevaplarş arasşndaki korelasyonun 

belirlenmesi amacşyla analizler yapşlmşs tşr. 

 

Tablo  96 -O zdegerlendirme Anketiyle I lgili Korelasyon Analizleri (Spearman) 
Soru (S) 5 6 7 12 17 22 24 26 

1 - - - .21* .32** .28** .23* - 
6 - .25** - - - - - - 

11 .26** - .35** - - .19* - .22* 
                  * 0.05 duzeyi, **0.01 duzeyi 

 
O zdegerlendirme Anketi ile ilgili korelasyon analizlerinde, S1 ile bazş degiskenler 

arasşnda o nemli pozitif korelasyonlar go zlenmis tir. Spearman Sşra Korelasyon Katsayşsş .19* ile 

.32** arasşnda degis im go stermektedir. Tablodan da anlas şlacagş gibi S12 ve S24 ile S1 

arasşnda 0.05 duzeyinde guclu bir iliski vardşr. Sşnşfta istedigi yerde oturma ve okulda guzel 

vakit gecirmeleri arasşnda iliski oldugu go rulmektedir. O grencilerin derslerde daha az yazma ve 

degerlendirme olmasşnş istemeleriyle 0.01 duzeyinde bir iliskinin oldugu sorular S17, S22“dir. 

Kurallara uyan ve sşnşf ici etkinliklerde go rus lerine basvurulan o grenciler daha az yazma ve 

degerlendirme olmasşnş istemektedirler. Yazma ve degerlendirme etkinliklerinin az ya da cok 

olmasş o grencinin okula ve kurallara uyma davranşsşna karsş olan tutumlarşnş etkiledigi 

dus unulebilir. 

S5 ile S6 arasşnda 0,01 duzeyinde bir iliski so z konusudur. Spearman Katsayşsş 

.25**“dir. O grencilerin eve gittiklerinde okula iliskin iletis im kurduklarş birilerinin 

bulunmasşyla ailelerin okul-aile iliskisine o nem vermeleri arasşnda iliski vardşr. 

S11 ile bazş degiskenler arasşnda pozitif korelasyonlar go zlenmis tir. Spearman Sşra 

Korelasyon Katsayşsş .19* ile .35** arasşnda degis im go stermektedir. S11 ile S7 ve S5 arasşnda 

0.01 duzeyinde iliski vardşr. S22 ve S26 ile S11 arasşnda 0.05 duzeyinde bir iliski so z 

konusudur. O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde etkinlik calşsmalarşna daha iyi 

yogunlas abilmeleriyle yeterince kaynaga sahip olma, sşnşf ici etkinlikler belirlenirken 

go rus lerine basvurulmasş ve bu etkinlikleri yapmayş sevmeleri arasşnda iliski oldugu 

go rulmektedir. Etkinlik calşsmalarşnşn verimli olabilmesi icin o grencilerin ilgi, go rus  ve 

istekleri dogrultusunda gerekli materyaller saglanarak calşsmalara bas lanmasş gerektigi 

dus unulebilir. Yogunlasma ve dikkat o grenmede etkili olmaktadşr. 

O gretmenin go zledigi o grencilerle ilgili olarak ise, S1 ile S7 arasşnda 0.01 duzeyinde 
negatif korelasyon vardşr. Spearman Katsayşsş -.46** s eklinde, guclu oldugu go rulur. 
Digerleriyle genellikle 0.01 duzeyinde pozitif korelasyon vardşr. Spearman Katsayşlarş .38** ile 
.72** arasşnda degis im go stermektedir. Go zlenen o grencilerin calşskan olmalarşyla sorumluluk 
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sahibi, yetenekli, yardşmsever, sosyal ve iyi birer dinleyici olmalarş arasşnda pozitif iliski vardşr. 
Ancak dus unceli olan o grencilerin calşskan olmadşgş saptanmşs tşr. C alşsma alşskanlşgş kazanmşs  
olan o grenciler iyi birer dinleyici ve sorumluluk sahibidirler. O gretmenleri ve ailenin istikrarlş 
davranmasşnşn da etkisi olabilir. 

S7 ile S9 ve S8 arasşnda 0.01 duzeyinde negatif korelasyon go zlenmis tir. Spearman Sşra 

Korelasyon Katsayşlarş -.4**3 ile -.47**s eklindedir. O grencilerin dus unceli olmalarşyla 

sorumluluk sahibi, sosyal ve grup calşsmalarşnda iyi olmalarş arasşnda negatif yo nde iliski 

oldugu saptanmşs tşr. 

S9 maddesi ile bazş degiskenler arasşnda 0.01 duzeyinde pozitif ve guclu korelasyonlar 

saptanmşs tşr. Spearman Katsayşlarş .52** ile .54** s eklindedir. O grencilerin sosyal olmalarşyla 

grup calşsmalarşna yatkşn ve sorumluluk sahibi, iyi birer dinleyici olmalarş arasşnda iliski vardşr. 

Insan sosyal bir varlşktşr. Okul ortamlarşnda gruplarla yurutulen calşsmalar sorumluluklarşn 

kazandşrşlmasşna katkşda bulunur. Sosyal Bilgiler dersi bireyin cevresine etkin bir s ekilde uyum 

yapmasşnş saglamak durumundadşr. O grencilerin sosyallesmeleri ve demokratik bir ortamşn 

olus turulmasş ile ilgili faaliyetler ust duzeylerde yurutulebilir. Ayrşca, butun okullarda 

o gretmenleri tarafşndan go zlenen o grencilerin hem yardşmsever hem de sosyal ve grup 

calşsmalarşna yatkşn olanlarşn sayşsşnşn oldukca fazla (f=73) oldugu go rulmektedir.  

Go zlemlenen o grencilerin o zellikleri ile ilgili regresyon analizleri yapşlmşs tşr. 

O grencilerin ” iyi dinleyici olma„ o zellikleri ile ilgili regresyon analizi yapşlmşs tşr. Buna go re 

as agşdaki tablo yapşlmşs tşr. 

 

Tablo 97- Gozlenen O grencilerin S10 (Iyi dinleyici olma) Maddesine I liskin Regresyon 
Analizi  

 
KATSAYILAR 

Standardize Olmamös 
Katsayölar 

Standardize 
Katsayölar Model 

B Std.Hata Beta 
t Sig. 

1 (Sabit) 
Sorumlu 
Iyi davranşs lş 
Sosyal 
Karsşlşk vermeyen 

-,394 
,444 
,280 
,312 
-,112 

,268 
,089 
,083 
,083 
,045 

 
,371 
,260 
,282 
-,155 

-1,469 
4,979 
3,388 
3,744 
-2,492 

,145 
,000 
,001 
,000 
,014 

 

Regresyon Denklemi: S10=-0,394 +0,444 Sorumlu + 0,280 Iyi davranşs lş+ 0,312 Sosyal 

- 0,112 Kars şlşk vermeyen s eklinde degiskenlerin etkileme dereceleri ve etkilerin o nemliligi 

elde edilmis tir. Katsayşlar tablosunda her bir katsayşnşn T Test istatistikler ve o nemlilikleri 

belirlenmis tir. Bagşmlş degiskenin degis imi uzerinde fakto rler etkilidir. Varyans Analizi 
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(ANOVA) tablosundan regresyon denkleminin do rt degiskenle birlikte ele alşndşgşnda 

degiskenin degis imini (P=0.000) % 67,6 (R Square =0.676) oranşnda acşklamakta olup iyi 

dinleyici olan o grencilerin; sorumluluk sahibi, iyi davranşs lş, sosyal ve kars şlşk vermeyen 

o grenciler oldugu so ylenebilir. S1“in t=1,776 Sig.=,079 olasşlşkla modele giremedigi go rulur.  

Go zlenen o grencilerin S1 maddesine (calşskanlşk) iliskin regresyon analizine go re 

calşskan olma durumlarş ortaya cşkmşs tşr 

 

Tablo 98- Gozlenen O grencilerin S1 Maddesine (C alöskanlök) I liskin Regresyon Analizi 
 

KATSAYILAR 
Standardize Olmamös 

Katsayölar Standardize Katsayölar Model 
B Std.Hata Beta 

T Sig. 

1 (Sabit) 
Sorumluluk sa. 
Yetenekli 
Yardşmsever 

-,154 
,617 
,311 
,187 

,248 
,078 
,074 
,082 

,572 
,276 
,156 
-,121 

-,622 
7,871 
4,219 
2,280 

,536 
,000 
,000 
,025 

 

Regresyon Denklemi: S1= -0,154+0,617 Sorumluluk sa.+0,311 Yetenekli+0,187 

Yardşmsever -0,140 cinsiyet s eklinde degiskenlerin etkileme dereceleri ve etkilerin o nemliligi 

elde edilmis tir. Katsayşlar tablosunda her bir katsayşnşn T Test istatistikler ve o nemlilikleri 

belirlenmis tir. Bagşmlş degiskenin degis imi uzerinde fakto rler etkilidirler. Varyans Analizi 

(ANOVA) tablosundan regresyon denkleminin do rt degiskenle birlikte ele alşndşgşnda 

degiskenin degis imini (P=0.000) % 67,9 (R Square =.679) oranşnda acşklamakta olup calşskan 

o grencilerin; sorumluluk sahibi, yetenekli ve yardşmsever oldugu so ylenebilir.  

Tum bu bulgulara ilave olarak, o gretmenleri tarafşndan go zlenen o grencilerin 

davranşs larşyla ilgili fakto r analizleri yapşlmşs tşr. Aycan“şn (2000) calşsmasşnda bireylerin 

kis iliklerini tanşmlamak uzere Costa ve McCrael (1992) tarafşndan gelis tirilen kis ilik modeli 

kullanşlmşs tşr. Bu model uyumluluk (yumusak bas lş, iyi huylu, guvenilir, yardşmsever, affedici) 

duzenlilik (duzenli, calşskan, guvenilir, kendi kendini yo nlendirebilen, dakik, titiz, istekli, 

azimli), dşs a do nukluk (sosyal, aktif, konuskan, eylenceden hos lanan, iddialş, atşlgan) 

nevrotiklik (s upheci, itaatkar, kararsşz, endis eli, kşzgşn, depresif, strese meyilli), deneyime 

acşklşk (meraklş, yaratşcş, degis ik fikirler ureten, aktif deneyim arayşsşnda) olmak uzere bes  ana 

kis ilik o zelliginden olusmaktadşr (Aycan, 2 2000:102). 

Bu aras tşrmada elde edilen sonuclar ise as agşda belirtilmis tir. Veri bulutunun tamamş 

do rt biles enle acşklanmaktadşr. Fakto r analizinde ilk iki biles en degis imin %63“unu  

acşklamaktadşr. O gretmenleri tarafşndan go zlemlenen o grencilerin calşskan, iyi davranşs lş, 
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sessiz, yardşmsever, yetenekli, kars şlşk vermeyen, dus unceli, sorumluluk sahibi, sosyal ve iyi 

dinleyi olmayla ilgili o zelliklerin birbirleriyle iliskileri ve birbirlerini o rtup o rtmediklerini 

saptamak amacşyla fakto r analizine basvurulmus tur. 

Tablo 99- O gretmenleri Taraföndan Gozlemlenen O grencilerin Davranöslaröyla I lgili 
Faktor Analizi 

 Do ndurulmus  Biles enler Matrisi  
 1 2 

S8 ,827 -7,749E-02 
S1 ,826 8,262E-02 
S10 ,818 -,201 
S9 ,779 ,113 
S2 ,747 -,324 
S4 ,727 -,186 
S7 -,709 ,169 
S5 ,676 ,316 
S6 -,101 ,808 
S3 -1,888E-02 ,772 

 

O gretmenleri tarafşndan go zlemlenmis  220 o grenci ile ilgili ypşlmşs  olan fakto r analizi 

sonuclarşna go re elde edilen fakto rler ve ana biles enlerin katsayşlarş s ekilde go sterilmis tir. 

C alşskan, iyi davranşs lş, yardşmsever, dus unceli, sorumlu, sosyal, iyi dinleyici olma o zelliklerini 

tas şyan o grenciler sessiz ve kars şlşk vermeme davranşs larşnş sergilememektedir. Sessiz ve 

kars şlşk vermede cekingen olan o grenciler farklş davranşs larş sergilememektedirler. 

 

Grafik -1 Fakto rlerin O zdeýerlerine Dayaly C izgi Grafiýi
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Grafik -1 Faktorlerin O zdegerlerine Dayalö C izgi Grafigi 
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Fakto rlerin o zdegerlerine dayalş cizgi grafiginde birinci ve ikinci fakto rden sonra 

yuksek ivmeli bir dus us  go zlenmekte olup dus us  egilimi devam etmektedir. 8. fakto rden sonraki 

fakto rlerde grafigin genel gidis i yataya cok yakşn olup o nemli bir dus us  egilimi 

go zlenmemektedir. Yani 8. ve diger fakto rlerin varyansa olan katkşlarş birbirine yakşn ve 

oldukca dus uktur. 

 Toplam on fakto rden olus an o zelliklerin iki fakto r altşnda toplanabilecegi ve bunlardan 

birinci fakto ru iyi dinleyici olma, sosyal olma, sorumluluk sahibi olma, calşskan olma, iyi 

davranşs lş olma, yardşmsever olma ve yetenekli olma maddeleri olus turmaktadşr. Ikinci fakto ru 

ise kars şlşk vermeme ve sessiz olma o zellikleri olus turmaktadşr. Bu baglamda gruplandşrşlan 

fakto rler, kis ilik o zellikleri ile ilgili iki farklş s ekilde o beklesmis tir. 

 

1. Fakto r:Kis ilik O zellikleri 

Iyi dinleyici olma  

Sosyal olma  

Sorumluluk sahibi olma  

C alğs kan olma  

Iyi davranğs lğ olma  

Yardğmsever olma 

Yetenekli olma. 

 

2. Fakto r: Pasif kis ilik o zellikleri 

Kars ğlğk vermeme  

 Sessiz olma 

 

 Sosyal Bilgiler dersini alan o grencilerin, iyi dinleyici olma, sosyal olma, sorumluluk 

sahibi olma, calğs kan olma, iyi davranğs lğ olma, yardğmsever olma, yetenekli olma o zellikleri 

kis ilik o zelliklerinin bas lşcalarşnş olus turmaktadşr. O grencilerin bu yo nlerinin gelis tirilmesi bu 

dersin hedeflerine daha kolay ulasmasşna yardşmcş olabilecektir. 
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3.8. O grencilerin C agdas Bilgi Edinimini ve Kullanömönö Etkileyen Faktorlerin 

Belirlenmesi  (Sekizinci Alt Problem) 

 

O grencilerin cagdas  bilgi edinimini ve kullanşmşnş etkileyen fakto rlerin fakto r analizi 

yo ntemiyle belirlenmesi, sekizinci alt problemin amacşnş olus turmaktadşr.  

 
Tablo   100- O grencilerin C agdas Bilgi Edinimini ve Kullanömönö Etkileyen Faktorlerin 

Dondurulmus Bilesenler Matrixi (Rotated Component Matrix)     
 Bilesenler 
 1 2 3 4 5 

Kaynaklarö Etkili Kullanma ,686 -,149 -,243 8,921E-02 -5,938E-02 
Arastörma Yapma ,686 2,293E-04 5,577E-02 -,116 2,778E-02 
Demokratik Olma ,677 ,112 ,245 2,267E-02 -1,953E-02 
Paylasömcö Olma ,616 ,405 6,286E-02 4,406E-02 6,231E-02 
Sosyal Olma ,527 ,157 ,340 -,168 ,155 
Sorumluluk Sahibi Olma ,485 ,177 ,469 -5,288E-02 5,128E-02 
Planlama ,445 ,150 ,322 ,196 -6,026E-02 
Yaratöcö Olma ,368 ,301 2,862E-03 9,455E-02 ,317 
Uzlasmacö Olma 5,747E-03 ,799 5,359E-03 ,133 ,107 
C evre Bilinci 3,315E-02 ,774 6,914E-02 ,171 -6,115E-02 
Hukuk Kurallaröndan Haberdar ,245 ,515 ,110 -,115 -4,783E-02 
SES -7,776E-02 -,120 ,769 1,806E-02 -4,585E-02 
Elestirel dusunme ,219 ,236 ,611 ,145 6,478E-02 
Karar verme -9,031E-02 -3,789E-02 1,339E-02 ,682 ,183 
Kendöne Guvenme 4,999E-02 ,200 ,225 ,620 -,171 
O grenmeyi O grenme ,473 ,189 -9,538E-02 ,546 -1,689E-03 
Denetömin I cseligi -,211 -,120 -,370 ,417 -,381 
Sönöf duzeyi 2,206E-02 6,388E-02 4,483E-02 -5,578E-02 ,757 
Cinsiyet 8,267E-02 ,402 7,890E-02 -,160 -,519 

 

Total Variance Explained ve Communalities tablolarş incelendiginde, analize alşnan 

K=19 maddenin (degiskenin) o z degeri 1“den buyuk olan bes  fakto r altşnda toplandşgş 

go rulmektedir. Bu bes  fakto run o lcege iliskin acşkladşklarş varyans % 51,18“tur. Maddelerle 

ilgili olarak tanşmlanan bes  fakto run ortak varyanslarşnşn (communalities) ise 0.34 ile 0.67 

arasşnda degis tigi go zlenmektedir. Buna go re analizde o nemli fakto r olarak ortaya cşkan bes  

fakto run birlikte, maddelerdeki toplam varyansşn ve o lcege iliskin varyansşn cogunlugunu 

acşkladşklarş go rulmektedir. Analizde o nemli fakto r sayşsş, o z deger o lcutune go re bes  olarak 

tanşmlanmşs tşr. Bu durum degerlere go re cizilen cizgi grafiginde de acşkca go rulmektedir.  

 

 

 

 

 



 158 

Grafik -2 Faktorlerin O zdegerlerine Dayalö C izgi Grafigi 
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Grafikte birinci fakto rden sonra yuksek ivmeli, ikinci fakto rden sonra da ivmeli bir 

dus us  go zlenmekte olup dus us  egilimi devam etmektedir. 6. fakto rden sonraki fakto rlerde 

grafigin genel gidis i yataya cok yakşn olup o nemli bir dus us  egilimi go zlenmemektedir. Yani 6. 

ve diger fakto rlerin varyansa olan katkşlarş birbirine yakşn ve oldukca dus uktur. 

Fakto r matrisi (Rotated Component Matrix) incelendiginde 19 maddenin 10 tanesinin 

birinci fakto r yuk degerlerinin 0.471 ve uzerinde oldugu go rulmektedir. Do ndurme o ncesinde 

birinci fakto run yol actşgş varyansşn %21,6 iki fakto run icerdigi maddeler bakşmşndan daha 

kolay tanşmlanabilmesine olanak saglayan fakto r do ndurme sonuclarş incelendiginde 1-8. 

maddelerin ilk fakto ru 9-11. maddelerin ikinci fakto ru, 12-13. maddelerin ucuncu fakto ru,  14-

17. maddelerin do rduncu fakto ru, 18. maddenin bes inci fakto ru olus turdugu anlas şlmaktadşr. 

Fakto r yuk degerleri 0.368“in uzerindedir. Ancak do rduncu maddenin hem birinci hem de ikinci 

fakto rde, 6. maddenin 1. ve 3. fakto rde go reli olarak yuksek yuk degerlerine sahip olduklarş 

go rulmektedir. 4. maddenin yuk degeri 1. fakto r icin 0.616 ve 2. fakto r icin 0.469“dur. 16. 

maddenin 1. ve 4. fakto rlerde sşrasşyla 0.473 ve 0.546 yuk degerlerine sahip olduklarş 

go rulmektedir. Degerlendirmeler sonucunda bazş gruplasmalarşn belirginles tigi dikkati 

cekmektedir.  Fakto r matrisi esas alşnarak o grencilerin cagdas  bilgi edinimini ve kullanşmşnş 

etkileyen fakto rler; (1) bireyin bilgiyi edinme ve deg erlendirme o zellikleri, (2) bireyin uyum 

O zdegerler 
 

 

 

Fakto rler 
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o zellikleri, (3) o g renmede insiyatif  kullanma,(4) SES ve eles tirel dus unme, (5) sğnğf duzeyi (yas ) 

s eklinde adlandşrşlabilir. Bu fakto rlerin kapsadşgş o zellikler as agşda verilmektedir. 

   

1- Bireyin bilgiyi edinme ve deg erlendirme o zellikleri 

- Kaynaklarş etkili kullanma 

- Aras tşrma yapma 

- Demokratik olma 

- Paylas şmcş olma 

- Sosyal olma 

- Sorumluluk sahibi olma 

- Planlama yapma 

- Yaratşcş olma 

2- Bireyin uyum o zellikleri 

- Uzlasmacş olma 

- C evre bilinci 

- Hukuk kurallarşndan haberdar olma 

3- O g renmede insiyatif kullanma  

- Karar verme 

- Kendine guvenme 

- O grenmeyi o grenme 

- Icsel denetim 

4- SES ve Eles tirel dus unme 

5-Sğnğf duzeyi (yas ) 

 

 Butun bunlarşn sonucunda o grencilerin  bilgiyi edinme ve deg erlendirme o zellikleri 

gelis tirilirken; kaynaklarş etkili kullanmalarş, aras tşrma yapmalarş, demokratik, paylas şmcş, 

sosyal, sorumluluk sahibi, yaratşcş olmalarş ile birlikte planlama yapma becerilerine o zellikle 

daha fazla o nem vermeleri gerekmektedir. Uyum o zellikleri kapsamğnda ise uzlasmacş olma,  

cevre bilinci,  hukuk kurallarşndan haberdar olma uzerinde daha cok durulmasş gerektigi ortaya 

cşkmşs tşr. O grencilerin  o g renmede insiyatif  kullanmalarğ oldukca o nemlidir. O zellikle bilgi 

cagşnda olmasş gereken  karar verme, kendine guvenme, o grenmeyi o grenme ile ilgili beceri ve 

degerlerin de gelis tirilmesine agşrlşk verilmesi gerekmektedir. Ayrşca SES ve eles tirel dus unme 

ile sğnğf duzeylerinin de  (yas ) cagdas  bilgi edinimini ve kullanşmşnş etkileyen fakto rler 

baglamşnda mutlaka dikkate alşnmasş gerekmektedir. 
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DO RDU NCU  BO LU M 

SONUC  VE O NERILER 

 

Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilginin edinimini ve kullanşmşnş etkileyen fakto rlerin 

incelendigi bu aras tşrmada, sekiz alt problem bazşnda ulas şlan sonuclar su s ekilde o zetlenebilir:  

 

1- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmş, SES“e go re 

o grenci boyutunda ele alşndşgşnda degisme go sterdigi saptanmşs tşr. Genel olarak su sonuclarla 

kars şlas şlmşs tşr:  

Alt SES“deki okullarda bilgisayarş hic kullanmayan kşz o grencilerin sayşsş erkek 

o grencilere go re daha fazladşr. U st SES“deki okullarda sadece oyun oynama amacşyla 

bilgisayarş kullanan erkek o grenciler kşz o grencilere go re cogunluktadşr. U st SES okullarşndaki 

o grenciler o gretmenleri ceza verdiklerinde iclerinden ders calşsmanşn gelmedigini 

belirtmektedir. Alt ve orta SES“deki okullarda ise bo yle bir durum so z konusu degildir. Butun 

SES“lerdeki o grenciler, baskalarşnşn guzel s eyler so ylemelerinden hos landşklarşnş 

belirtmektedirler. U st SES“deki okullardaki o grenciler o gretmenleri ve aileleri tarafşndan 

cezalandşrşldşgşnda kendilerini ko tu hissetmektedirler. Bir yanlşs  yaptşklarşnda arkadas larşnşn 

alay etmelerinden korkan o grencilerin cogu alt SES okul o grencileridir. O gretmenlerini, anne ve 

babalarşnş hayal kşrşklşgşna ugratmamak icin ders calşs anlarşn en fazla alt SES“deki okullarda, 

en azşnşn ise ust SES“deki okullarda oldugu saptanmşs tşr. Aynş s ekilde iyi not aldşgşnda dersleri 

isteyerek izleyen o grencilerin cogunlugu alt SES“deki okullarda iken en azşnşn ust SES“deki 

okullarda oldugu ortaya cşkmşs tşr. Alt SES“deki okul o grencileri, cogunlukla o devlerini 

zamanşnda yapmadşklarşnş ifade etmis lerdir.  

Alt SES“deki o grenciler yaptşklarşnşn hicbir zaman yanlşs  olmadşgşnş dus unurken ust 

SES“deki okullardaki o grenciler ise yaptşklarşnşn yanlşs  olabilecegini dus unebilmektedirler. 

Bilgiye ulasmada bir o nceki yşla go re kendisini yeterli hissetme durumunda SES“e go re belirgin 

bir fark yoktur. Aras tşrma yaparken bir sonraki as amayş merak eden o grenciler alt ve orta 

SES“deki okullarda cogunluktadşr. Konularş anlamak icin arkadas larşndan fazla calşs anlarşn, 

okuldaki etkinliklere katşlmaktan hos lanan o grencilerin cogunlugu olus turdugu saptanmşs tşr. 

Ancak alt ve ust SES“deki okullarda ” kşsmen„ bu s ekilde dus unenler cogunlugu 

olus turmaktadşr. Anne ve babalarşnşn yas am hakkşndaki go rus lerinin yeterli oldugunu dus unen 

o grenciler alt ve ust SES“deki okullardadşr. Alt ve orta SES“deki okul o grencileri, 

o gretmenlerinin yaptşklarş calşsmalara bakmasşnşn hos larşna gittigini belirtmektedirler. Sosyal 

Bilgiler dersinde tartşsma yo ntemini seven o grencilerin cogunlukla Alt SES“deki okullarda 
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oldugu kaydedilmis tir. U st SES“deki okullardaki o grenciler sessiz okumayş sevdiklerini 

belirtirken alt SES“deki okullardakiler pek sevmemektedir. 

Bir sonraki dersin konularşna hazşrlanarak giden o grenciler alt SES“deki okullarda iken 

zaman zaman bu s ekilde davrananlarşn ust SES“deki okullardaki o grenciler oldugu saptanmşs tşr. 

Baskalarşnşn beklentilerine davranşs larşnş uydurma durumunun en cok alt SES“deki okul 

o grencilerinde ortaya cşktşgş saptanmşs tşr. So yledikleri kabul edilmediginde kaybetmis lik 

duygusu yas ayan o grenciler daha cok alt SES“deki okullardadşr. U st SES“deki okullarda 

demokrasi ile ilgili konularda hassas olduklarş, diger okullarda yardşmseverlik duygusunun 

baskşn oldugu go rulmektedir. U st SES“deki okul o grencileri hatalarşnş, yanlşs larşnş acşkca 

so ylemekten diger okullara go re daha fazla cekinmektedirler. Alt ve ust SES“deki okul 

o grencileri bazş s eyleri ailelerinin istedigi gibi yapmadşklarşnda sorun cşktşgşnş belirtmis lerdir. 

Eles tirel dusunme ile ilgili ust SES“deki okul o grencileri en yuksek orana sahip iken alt 

SES“deki okullarda daha az oldugu saptanmşs tşr. U st SES“deki okullardaki o grenciler kşsmen 

yaratşcş olduklarşnş dus unmektedirler. Orta SES“deki okul o grencileri grup calşsmalarşnş 

benimsemektedirler. Yaptşklarş davranşs lardan sorumlu oldugunu belirten o grenciler, butun 

okullarda aynş orandadşr. Orta SES“deki okul o grencileri bilmedikleri kelimeleri daha cok 

aras tşrmaktadşr. U st SES“deki okullarda sorumluluk, yardşmseverlik,  orta SES“deki okullarda 

cevre duyarlşlşgş ile ilgili davranşs larşn daha fazla sergilendigi go rulmektedir. Sosyal anlamda 

anlasma yollarşnş denemeden arkadas lşgşnş bitirenlerin cogunlugu ust SES“deki okullardadşr. 

Alt SES“deki okul o grencilerinin cevre bilincine sahip olma, hukuk kurallarşndar haberdar olma, 

uzlasmacş olma gibi konularda en az paya sahip olduklarş ortaya cşkmşs tşr. 

Alt SES“deki okul o grencilerinin, okulda ders saatleri dşsşnda muzik dinleme, oyun 

oynama, kitap okuma, ders calşsma, resim yapma gibi faaliyetleri yaptşklarş, orta SES“deki okul 

o grencilerinin kitap okuma, gezinti, yuzme, keman calma, voleybol oynama, bilgisayar 

etkinlikleri ile zaman gecirdikleri, ust SES“deki okullarda ise o grencilerin daha cok 

arkadas larşyla sohbet ettikleri, oyun oynadşklarş, o dev yaptşklarş, voleybol, basketbol 

oynadşklarş piyano ile muzik yaptşklarş saptanmşs tşr. Alt SES“deki okul o grencileri 

o gretmenleriyle cekinmeden rahat iletis im kurabilmektedirler. Orta SES“deki okul o grencileri, 

o gretmenleriyle problemleri oldugunda konus tuklarşnş, kalabalşk olmayan ortamlarda iletis im 

kurduklarşnş ve o gretmenlerinin guvenlerini kazanmanşn o nemli oldugunu vurgularken ust 

SES“deki okullardaki o grenciler, o gretmenleriyle iyi bir iletis im icinde olduklarşnş, soru sorma 

ve yuz yuze go rusme ile sorunlarşnş paylas tşklarşnş ifade etmis lerdir. 

Alt SES“deki okul o grencileri, o gretmenlerinin iyi, anlayşs lş, sabşrlş ve aynş zamanda 

disiplinli oldugunu belirtmektedir. Orta SES“deki okul o grencileri bu cevaplarşn yanş sşra 
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o gretmenlerini, yardşmsever, arkadas ca, gudulemesini bilen o gretmenler olarak tarif etmis lerdir. 

U st SES“deki okullarda o grenciler, o gretmenlerinin kendilerine kars ş sabşrlş, anlayşs lş, 

yardşmsever, samimi olduklarşnş dus unmektedirler. O grenciler ideal o gretmen tipini farklş 

s ekillerde tanşmlamşs lardşr. Alt SES“deki okul o grencileri ideal o gretmeni, iyi anlatşcş, 

mukemmel, arkadas , dost, anlayşs lş, sabşrlş olarak tarif edilmektedir. Orta SES“deki okul 

o grencileri, ideal o gretmeni sabşrlş, anlayşs lş, iyi ders anlatan, o grencilerini seven, onlara yardşm 

eden, demokrat olarak tarif ederken ust SES“deki okul o grencileri, guven veren, iyi iletis im 

kuran, empati kuran, sabşrlş ve ilgili olan, dayak atmayan, arkadas ca yaklas an, adil olan kis iler 

olarak tarif etmis lerdir. 

Alt ve Orta SES“deki okul o grencilerinin davranşs larşnş o gretmenleri, anne ve babalarş 

kontrol etmektedirler. U st SES“deki okullarda ise o grencilerin davranşs larşnş o gretmen, anne, 

baba ve ailedeki diger buyuklerinin yanş sşra kendilerinin de kontrol edebildikleri ve 

o grencilerin yas larş ilerledikce kendi davranşs larşnş kendilerinin kontrol ettigi saptanmşs tşr. 

Alt SES“deki okullarda, arkadas larşnşn cok iyi, terbiyeli, durust, co mert, paylas şmcş 

olduklarşnş belirten o grenciler cogunluktadşr. Orta SES“deki okul o grencileri gercek samimi 

arkadas lşklarda paylas şmda bulunmanşn o nemli oldugunu, sevecen, sşr tutan, hosgo rulu, duzenli 

olan kis ilerin iyi arkadas  olarak nitelendirildigini ve ust SES“deki okul o grencilerinin samimi 

arkadas lşk kurma o lcutleri icinde paylas şmcşlşgş, guvenilirligini baz aldşklarş saptanmşs tşr. 

Arkadas lşklarda durustluk, alcak go nulluluk, o zeles tiri yapma, yas am dolu olma, anlayşs lş olma 

diger kriterler olarak belirlenmis tir. Alt SES“deki anne ve babalarşn, cocuklarşnşn arkadas  

secimindeki rolleri oldukca o nemlidir. Orta SES“deki aileler, cocuklarşnşn arkadas larşnş sevecen 

ve iyi kis iler olarak go rmektedirler. U st SES“deki okul o grencilerinin aileleri, onlarşn 

arkadas lşklarşnş onaylamakta ve arkadas ca yaklasmaktadşr, 

Alt SES“deki okul o grencileri, etkinlikler yapşlşrken o zgur bşrakşlmaktadşrlar. Orta ve 

ust SES“deki okul o grencileri de okul dşsş gunluk etkinlikleri yaparken serbest olduklarşnş 

belirtmis lerdir. O zellikle aile tutumlarş ve sşnavlarşn, serbestligi sşnşrlayşcş fakto rler oldugu 

go rulmektedir.  

Alt SES“deki o grenciler, o dev gibi calşsmalara cogunlukla bir-iki saat zaman 

harcanmaktadşr. Orta SES“deki o grencilerin o dev vb. calşsmalara genelde 2 ile 3 saat arasşnda 

zaman ayşrdşklarş go rulmektedir. U st SES“deki o grenciler genelde 2 saat arasşnda derslerine 

iliskin zaman ayşrmaktadşrlar. Ayrşca o grencilerin o nemli bir kşsmş, yaptşklarş calşsmaya go re 

zamanşn degis tigini so ylemektedir.Alt SES“deki okul o grencileri, o gretmenleri calşsmalarşnş 

degerlendirirken o grenciler mutlu olmaktadşr. O devini yapmayanlarşn kşzgşnlşkla kars şlanmasş 

o grencilerin heyecanlanmalarşna neden olmaktadşr. Orta ve U st SES“deki okul o gretmenlerinin, 
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o grencileri calşsmalarşna bakmalarş kars şsşnda go sterdikleri tepkilerinin kşzma, davranşsşn 

onlara yakşs tşrşlmamasş, aferin veya eksi verme s eklinde oldugu saptanmşs tşr. O grencilerin 

istenilmeyen davranşs larş yapmalarş kars şsşnda o gretmenler, kşzma, cezalandşrma, uyarma, 

yapşcş eles tirme tepkilerini go stermektedir. Alt SES“deki okullarda o grencilerin, sşnşftaki 

etkinlikler ile 1 ile 3 saat bireysel zaman Orta SES“deki okullarda sşnşfta bireysel calşsmalara 

ayrşlan zamanşn yarşm saat ile 2 saat arasşnda degis tigi go rulmektedir. U st SES“deki okullarda 

bireysel calşsma zamanş 1 saat ile 2 saat arasşnda degismektedir. 

Alt SES“deki okullarda sşnşflarşn gurultulu olmasş yogun uyarşcşlarla bas a cşkmak icin 

harcanan zamanş artşrmaktadşr. O grenciler okuldaki aktivitelerden sşkşlmamaktadşrlar. 

O grenciler Sosyal Bilgiler dersini sevmektedirler. Ancak ders is leme yo nteminden dolayş sşkşcş 

bulanlar da mevcuttur. Bazşlarş tarih konularşnş daha cok sevmektedirler. Anlas şlmayan konular 

oldugunda sevilmemektedir. O grenciler, etkinliklerin yapşlşs  nedenleri arasşnda yeteneklerini 

gelis tirdigini, sorunlarşn bo ylelikle  anlas şldşgşnş, kendilerini iyi ifade edebildiklerini ve ilgileri 

dogrultusunda calşs tşklarşnda daha bas arşlş olduklarşnş belirtmektedirler. Orta SES“deki 

okullardaki o grencilerin sşnşfta bireysel calşsmalara ayrşlan zamanlarşnşn yarşm saat ile 2 saat 

arasşnda degis tigi go rulmektedir. Orta SES“deki okullardaki o grenciler sşnşf ortamşnda ders 

sşrasşnda gurultunun oldugunu ifade etmektedirler. O grencilerin okulda en cok begendikleri 

aktivitelerin, is  egitimi ve beden egitimi kapsamşndaki aktiviteler oldugu belirtilmis tir. Resim ve 

muzik ile ilgili aktivitelerin zaman zaman sşkşcş oldugu ifade edilmis tir. Orta SES“deki 

okullardaki o grencilerin Sosyal Bilgiler dersini sevdikleri saptanmşs tşr. O grencilerin Sosyal 

Bilgiler dersinde deney yapmalarş, cok s ey o grendiklerinin farkşnda olmalarş, merak 

duygularşnşn uyanmasş, ilgi cekici sorular ve yo ntemlerin kullanşlmasş ile dersi daha cok 

sevmeleri durumu ortaya cşkmaktadşr.  Derste gercekles tirilen aktiviteler ve calşsmalarşn 

yararşyla ilgili olarak o grenciler, dus uncelerini ifade edebildiklerini, kendilerinin daha iyi 

tanşnmasşnş sagladşklarşnş bas arş ve bas arşsşzlşk duygularşnş tattşrdşgşnş, seviyelerini o lctuklerini, 

aras tşrma yapma yeteneklerini ilerletip, sosyallesmelerine katkşda bulunduklarşnş belirtmis lerdir. 

O grencilerin, calşsma ve aktivitelere ilgilerini yogunlas tşrma nedenleri arasşnda calşsmalarşn 

ilginc olmasş, calşsma yapmayş sevmeleri, meraklş olmalarş, arkadas larşyla birlikte calşsmalarş 

sayşlabilir. U st SES“deki okul o grencileri Sosyal Bilgiler dersini sevdiklerini ifade etmis lerdir. 

Sosyal Bilgiler dersinin sevilme nedenleri arasşnda dersin yas amdaki o neminin vurgulanmşs  

olmasş, eglendirici yo ntemlerin kullanşlmasş, neden-sonuc iliskilerinin acşklanmasş yer 

almaktadşr. Derste ezberlemenin zorunlu oldugu, cocuklarşn ilgi duymadşgş konularşn varlşgş, 

haritalarşn is levinin yeterince sunulamamasş, icerigin uzun ve kabarşk olmasş Sosyal Bilgiler 

dersinin sevilmemesine neden olmaktadşr. 
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U st SES“deki okul o grencileri gercekles tirdikleri aktivite ve calşsmayla ilgili olarak, 

aktivitenin hayal guclerini gelis tirdigini, kelime dagarcşgşnş genis lettigini, eglendiklerini, 

yaratşcşlşklarşnş kullandşklarşnş kolay kavradşklarşnş belirtmis lerdir. O grencilerin calşsmalarş 

sşrasşnda ilgilerini yogunlas tşrma nedenleri arasşnda bas arşlş olmak istegi, Anadolu Lisesini 

kazanma istegi, calşsmanşn sunumunun zevkli olmasş, o grencinin ilgi alanşna girmesi, iyi not 

alma istegi, icerigin cocugun ilgi alanşna girmesi yer aldşgş go rulmektedir. U st SES“deki okul 

o grencilerinin kardes leriyle paylas tşklarş aktiviteler ders calşsma, televizyon izleme, konusma, 

sşrlarşnş paylasma, sinemaya, tiyatroya, yemege gitme, resim yapma, bilgisayar oynama, muzik 

dinleme, spor yapma gibi ces itli aktiviteler oldugu saptanmşs tşr. 

 

O grencilerin, Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmş, SES“e go re aile 

boyutunda ele alşndşgşnda degisme go sterdigi saptanmşs tşr. Genel olarak su sonuclarla 

kars şlas şlmşs tşr:  

Duzenli olarak sosyal aktivitelere zaman ayşran anne ve babalarşn cogunlugu ust 

SES“de, ” bazen„ ayşranlar orta SES“de ve hic ayşrmayanlarşn alt SES“de oldugu saptanmşs tşr. 

Alt SES dşsşnda diger aileler cocuklarşnşn sosyal aktivitelere duzenli olarak katşldşklarşnş 

belirtmektedirler. U st SES“deki ailelerin anneleri kitap okurken alt SES“deki anneler 

okumamaktadşr. Aynş durumu babalar icin de gecerlidir. Bilgisayar sahibi aileler ust SES“de 

cogunlukta iken alt SES“de oldukca az sayşdadşr. Alt SES“deki aileleri karar verilirken ve 

o grencinin kendisini ilgilendiren konularda karar alşrken cocuklarşna ” bazen„ sormakta, diger 

aileler ise ” her zaman„ cocuklarşnşn go rus lerine basvurmaktadşr. Alt SES“deki aileler 

cocuklarşnşn calşsma, spor vb. icin plan yapmamaktadşrlar. 

Alt SES“deki aileler, cocuklarşnş yetiskinligin fiziksel go runumune ulas şncaya kadar 

niceliksel eksiklik do nemini yas ayan birisi olarak go rurken ust SES“deki aileler, tam tersini 

dus unmektedirler. Genelde aileler cocuklarşnşn mantşklş konusmalar yaptşklarşnş 

dus unmektedirler. Alt ve orta SES“deki ailelerde es ler yeterince yardşmlasmamaktadşrlar. Aile 

uyelerinin bir araya gelmelerinde yemek saatlerinin de rolu vardşr. Alt ve orta SES“deki okul 

ailelerinin uyeleri birlikte yemek yemektedir. U st SES“deki ailelerde aile uyelerinin birlikte 

yemek yemedigi saptanmşs tşr. Alt SES dşsşnda diger aileler cocuklarşnşn ailelerini herkesten 

ustun go rmelerini istememektedirler. Aileler sevecen, koruyucu, destekleyici aile tipinin cocugu 

s şmarttşgşnş dus unmektedirler. Bu baglamda ust SES“deki aileler dşsşnda digerleri cok 

kşzdşklarşnda ko tu so zler kullanmaktadşrlar. Aileler o dev konusunda yardşmcş olma 

durumundadşrlar. Bilgi ve zaman yo nunden yeterli olunmasş gerekmektedir. Alt ve ust SES“deki 

aileler o dev yapşlşrken her zaman cocuklarşna yardşmcş olmamaktadşrlar. Alt SES“deki aileler 
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geri do nus um kutularşnş kullanmamaktadşr. Dersaneye giden cocuklar daha cok orta SES“deki 

ailelerin cocuklarşdşr. Alt ve ust SES“deki aileler icin o dev ve miktarş sorun olmazken orta 

SES“deki aileler icin bazen sorun olmaktadşr. 

Alt SES“deki ailelerin cocuklarşna ait calşsma odalarş cogunlukla yoktur. C ocuklarşna 

okulla ilgili konularda hic zaman ayşramayan aileler de vardşr. Alt SES“deki aileler 15 dakika 

ile yarşm saat ayşrşrken digerleri bir saatten fazla zaman ayşrmaktadşrlar. Bu baglamda okullar 

arasşnda anlamlş fark bulunmus tur. Iletis im kurma zamanş ile ilgili olarak alt ve orta SES“deki 

o grenci aileleri yemekten sonra, digerleri ise o grenci okuldan eve gelince iletis im 

kurmaktadşrlar. SES“e go re ustten alta dogru sahip olunan kitap sayşsş azalmaktadşr. Okullara 

go re annelerin evden ayrşlşs  ve eve do nus leri arasşnda anlamlş fark cşkmazken babalarşnki 

anlamlş cşkmşs tşr. Ailelerin aylşk egitim harcamalarş arasşnda anlamlş fark bulunmus tur. Alt 

SES“deki ailelerde babalar, ust SES anne ve babalar, orta SES“deki ailelerde anne, baba ve diger 

kis iler calşsmaktadşr. Bireyleri calşs an ailelerde alt SES“deki ailelerin cocuklarşyla akrabalarş 

ilgilenirken ust SES“de bakşcşlar ilgilenmektedir.  

 

O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmş, SES“e go re o gretmen 

boyutunda ele alşndşgşnda degisme go sterdigi saptanmşs tşr. Genel olarak su sonuclarla 

kars şlas şlmşs tşr:  

Okullarşn SES“lerine go re o gretmenlerin egitim o gretime iliskin go rus lerine 

bakşldşgşnda ust SES“deki okul o gretmenleri, o grencilerin konusurken ayagş kalkmalarş 

konusunda daha esnek dus unmektedirler. Orta SES“deki o gretmenler ise otoriter 

davranmalarşnşn gerekli olmadşgşnş dus unmektedir.  

O grencilerin sorunlarşyla surekli ilgilenilmedigi belirlenmis tir. 

C evrelerindeki insanlarşn davranşs larşnş inceleyen o gretmenler, orta ve ust SES“deki 

okullarda go rev yaparken bu davranşsş ” bazen„ yapan o gretmenlerin alt SES“deki okullarda 

go rev yaptşklarş sonucuna varşlmşs tşr. Yeni s eyleri merak edip deneyen o gretmenler orta 

SES“deki okullarda go rev yapmaktadşr. Butun okullardaki o gretmenler genel olarak 

o grencilerinin Sosyal Bilgiler dersinden sşkşldşklarşnş dus unmektedirler. 

Alt SES“deki okul o grencileri,, Sosyal Bilgiler dersindeki tartşsmalara ve faaliyetlere 

katşlşmşn daha az oldugu belirlenmis tir. U st SES“deki okul o gretmenleri ders konularş dşsşna 

cşkabilmektedirler. Ancak diger okullarda genellikle ders konularş dşsşna cşkşlmamaktadşr. 

Mesleki gelis imleri icin bir kutuphaneye sahip olan o gretmenler ust SES“deki okullarda go rev 

yapan o gretmenlerdir. Sşnşftaki zor durumlarş etkisiz hale getirmede ust SES“deki okul 

o gretmenleri o zellikle alt SES“deki okul o gretmenlerine go re daha bas arşlş olmus lardşr. 
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U st SES“deki okul o gretmenleri Sosyal Bilgiler konularşnşn kendilerinde heyecan 

uyandşrdşgşnş belirtirken orta SES“deki okul okullarda heyecanlanan ve heyecanlanmayanlarşn 

es it oranlarda oldugu go rulmektedir. Orta SES“deki okul o gretmenleri rehberlik hizmetine daha 

fazla katkşda bulunmaktadşr. O grencilerin zamanlarşnşn yo netimi konusunda alt SES“deki 

okullar dşsşndaki diger okullarda istikrarlş olarak bas arşlş olundugu go rulmektedir. O grencilerin 

yeni bilgiyi farkşnda olan o grencilerin orta ve ust SES“deki okullarda oldugu belirlenmis tir. 

Orta SES“deki okul o gretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili olarak ” bazen„ plan 

yapmadşklarş belirlenmis tir.  

Ders is leme yo ntemlerinin bas şnda butun okullarda so zlu anlatşm teknigigelmektedir. 

U st SES“deki okul o gretmenleri muze ziyaretlerine o nem vermektedirler ve duzenli olarak farklş 

bo lgelerde de olsa muze ziyaretleri gercekles tirilmektedir. Alt SES“deki okul o gretmenleri, 

duzenli okuma saatleri belirlemis lerdir. Sşnşf ici uygulamalarşnda okul yo netiminin bazen de 

olsa etkili oldugu okullar ust SES“deki okullardşr. 

Program is levselligi ve kapsamlşlşgş ile ilgili go zden gecirme ve degerlendirme 

calşsmalarşnşn ust ve orta SES“deki okul o gretmenlerince daha cok yapşldşgş saptanmşs tşr. U st 

SES“deki okul okullardaki o gretmenler, Sosyal Bilgiler dersinde o grencilerin neyi, nicin, nasşl 

yapacaklarş konusunda bilincli olduklarşnş vurgulamşs lardşr. Diger okullarda bu bilincliligin 

istikrarlş olmadşgş belirlenmis tir. Bilgisayara sahip olma konusunda dus uk oranlara ragmen ders 

materyali hazşrlamada bilgisayardan en cok yararlananlarşn alt SES“deki okul o gretmenlerinin 

oldugu go rulmektedir. Alt SES“deki okullarda go rev yapan o gretmenler en cok kullandşklarş 

ders is leme yo ntemlerinin soru-cevap, go steri, bulus , anlatşm, kume calşsmalarş, beyin fşrtşnasş, 

o rnek olay yo ntemleri oldugunu ifade etmis lerdir. 

Orta ve ust SES“deki okullardaki o gretmenlerin calşsma yşllarş arasşnda anlamlş fark 

cşkmamşs tşr. Alt ve ust SES“deki okullar arasşnda ise anlamlş fark bulunmus tur. En dus uk yas  

ortalamasş alt SES“deki okul o gretmenlerine ait iken en yuksek yas  ortalamasş orta SES“deki 

okul o gretmenlerine aittir. En az calşsma yşlşna sahip olan o gretmenler alt SES“deki okul 

okullarda go rev yapmaktadşr. En fazla calşsma yşlşna sahip olan o gretmenler orta SES“deki 

okullarda go rev yapan o gretmenlerdir. Okullara go re o gretmenlerin calşsma yşllarş arasşnda 

anlamlş fark bulunmus tur. 

Alt SES“deki okullarda o gretmenler arasş iletis imin iyi olmasşna ragmen yeterli duzeyde 

olmadşgş go rulmektedir. Alt SES“deki okul o gretmenleri o gretmenlik deneyimlerinin yeterli 

duzeyde olmadşgşnş dus unmektedirler. Yşllara go re farklşlşk oldugunu belirten o gretmenlerin 

oldugu go rulmektedir. Alt SES“deki okul o gretmenleri alanlarşna iliskin ders o gretim 

programlarşnşn o grenci seviyesinin ustunde oldugunu, iceriginin yogun oldugunu ifade 
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etmis lerdir. O gretmenlerin o grencilerle iletis imlerinin sevgi, saygş ve hosgo ruye dayandşgş 

saptanmşs tşr. 

O dev ve uygulamalarşn derslerdeki payş %20- %50 arasşndadşr. Alt SES“deki okul 

o gretmenleri ders planlarşnş yaparken dergi, ders kitabş, internet ve kaynak kitap ile ilko gretim 

programlarşndan yararlanmaktadşrlar. O grencilerin bireysel baglamda sosyal iliskileri ve 

o grenme durumlarşyla ilgili olarak o grenme guclugu ceken, okuma alşskanlşgş olmayan, 

o grenmeye kars ş ilgisiz olan, sorumluluk duygusu gelismemis  o grencilerin cogunlukta oldugu 

go rulmektedir. Alt SES“deki okul o gretmenleri o grencilerin bas arşlş olan o grencileri 

kşskandşklarşnş yarşsma ortamş olarak benimsendigini, mutlu olmadşklarşnş go zlemlemis lerdir. 

Alt SES“deki okul o gretmenleri o grencilerle iletis imde en cok konus arak, beden dilini 

kullanarak, samimi, hosgo rulu olmaya o zen go sterdiklerini ifade etmis lerdir. O gretmenlerin, 

o grencilerin okula iliskin maddi, manevi ihtiyaclarşnş belirleme yo ntemlerinin bas ta fiziksel 

go runtu ve karakter tahlili, go zlem, sorunlarş saptamaya calşsma, otobiyografi yazdşrma, 

bireysel go rusmeler yapma oldugu saptanmşs tşr. O gretmenler, sşnşf yo netimi, derste o grencilerle 

iletis im acşsşndan zamanş iyi kullandşklarşnş ifade etmektedirler. O gretmenler cocuklarşn 

yaratşcşlşklarşnş ortaya cşkarmak icin onu iyi tanşnmasş gerektigine, etkinliklerin artşrşlmasşna, 

yarşsma, konusma, aras tşrma, ilgi alanlarşna go re etkinliklere, projeye o nem verilmesi 

gerektigine inanmaktadşrlar. Bu baglamda calşsmalar yapşlmaktadşr. O gretmenler, o grencilere 

farklş merak uyandşracak, guduleyecek, tahmine yo nelik kritik sorular yo nelterek yaratşcşlşkla 

sorular arasşnda baglantş kurmaktadşr. Sşnşfta aktivitelerin uygulanmasş sşrasşnda grup 

calşsmalarş sşnşf calşsmasş, isbirligine dayalş, bireysel calşsmalar yaptşrşlmaktadşr. 

Alt SES“deki okul o gretmenleri sşnşf kontrolunu saglamak icin dikkat cekme ve 

guduleme, ders dşsş aktiviteye kendi kendisini yetis tiren bireyler olmasşna o nem vermektedirler. 

Sosyal Bilgiler O gretim Programşnş uygularken sşnşflarda kume calşsmasş, gezi, go zlem, neden-

sonuc iliskilerini irdeleme, harita, atlas kullanma gibi aktiviteler uygulanmaktadşr. O grencilerin 

calşsmalarşnş yo netirken rehberlik go zlem yapşldşgş, kontrol edildigi, do nut verildigi, o dev 

verildigi pekis tirec verildigi, sorularşna yanşt verildigi go rulmektedir. Sosyal Bilgiler Programş 

uygulanşrken en cok sşkşntş cekilen konular icerigin kabarşk olmasş, materyal yoklugu, seviyeye 

uygun olmayan icerik, sşnav sisteminin daha fazla bilgiyi gerektirmesi noktalarşnda 

yogunlasmaktadşr. 

Alt SES“deki okul o gretmenlerinin bir bo lumu etkili o gretmenlik icin coklu zeka 

seminerine katşldşklarşnş belirtirken cogunlugun katşlmadşgş belirlenmis tir. O gretmenler 

o grencilerin okulu sevdiklerini o grenmeye ihtiyac hissettiklerini, saygş ile ilgili olumsuz 

tutumlarşn oldugunu dus unmektedirler. Bu baglamda ailelerin ve okul cevresinin ilgisizliginin 
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cocuklarda motivasyon eksikligi yarattşgş saptanmşs tşr. C agdas  egitime yo nelik degis imler 

arasşnda o gretmenlerin ve o grencilerin ders is lerken eglendikleri go rulmektedir. 60 olan sşnşf 

mevcutlarş 43“e dus urulmus tur. Problem co zme tekniklerine daha cok yer verilmektedir. 

O gretmen eskisi kadar bir baskş unsuru olarak go rulmemektedir. C agdas  egitime iliskin 

olumsuz degismelerin bas şnda zaman problemlerinin olmasş, istenmedik davranşs larş yapan 

o grencilerin varlşgş, sosyal ve sportif faaliyetlerin azalmasş, oyun alanlarşnşn ve bilgisayar 

olanaklarşnşn azlşgş gelmektedir. Bilgi toplumu bireyini yetis tirmeye yo nelik calşsma ve 

stratejiler dus unme yo ntemlerini o gretmek, sorgulamak, o grenci merkezli, aras tşrma yapmak, iyi 

rehber olmak ve materyalleri iyi kullanmak olarak o zetlenmektedir. 

Orta SES“deki okul o gretmenleri o grencilerle iletis imlerini etkin dinleme ile birlikte 

aras tşrmacş birey o zellikleri cercevesinde surdurmektedirler. Orta SES“deki okullarda 

o gretmenler arasş iletis im ve isbirliginin brans lar arasşnda daha fazla oldugu go rulmektedir. 

Genel olarak okul o gretmenleri arasşnda yetersiz bir iletis im oldugu belirlenmis tir. O gretmenler, 

o gretmenlik deneyimlerini yeterli bulmaktadşrlar. Orta SES“deki okul o gretmenleri kendilerini 

gelis tirmek amacşyla en cok bilgisayar, dil, rehberlik, o zel egitim ile ilgili kurslara 

katşlmaktadşrlar. O grencilerin o grenme ve egitim surecinde bireysel farklşlşklar seviye gruplarş, 

kaynas tşrma, konusma, egitim uzmanşyla isbirligi yapma ve ailelerle iletis im kurulmasşyla 

co zumlenmektedir. Orta SES“deki okul o gretmenleri surekli okuyarak demokratik ve hosgo rulu 

davranarak, yenilige acşk, seminer ve kurslara katşlarak yenilemektedirler. Alanlarşna iliskin 

ders o gretim programlarş acşsşndan konu yogunlugunun fazla olmasş, ders saatlerinin yetersiz 

kalmasş uygulamada sşkşntşlar yas anmaktadşr. Orta SES“deki okul o gretmenleri okul dşsşnda 

ailelerine 5 saat civarşnda zaman ayşrmaktadşrlar. O gretmenlerin ders is leme yo ntemlerinin 

bas lşcalarş bulus  yolu, deney, go zlem, o rnek olay inceleme, anlatşm, soru-cevap, beyin fşrtşnasş, 

dramatizasyon, tartşsma oldugu belirlenmis tir. O gretmenler, o grencilerle saglşklş iletis im 

kurduklarşnş dus unmektedirler. O gretmenler, aras tşrma o devleri, hazşrlşk calşsmalarş, guncellik 

ilkesi dogrultusunda o devler vermektedirler. Ders planlarşnşn yapşmş sşrasşnda en cok 

yararlanşlan kaynaklarş ders kitaplarş ve internet ile Rehberlik Aras tşrma Merkezinden gelen 

program olus turmaktadşr. 

Orta SES“deki okul o gretmenleri, o grencilere yaptşrdşklarş uygulamalara iliskin o n 

acşklamalar yaptşklarşnş ve o rnekler sunduklarşnş belirtmis lerdir. O gretmenlerin gunluk 

yas amlarşnşn rutin periyotlarş icinde ders planş yapma, ev is leri yapma, cocuklarşnşn sorunlarşyla 

ilgilenme, kitap okuma, o grenci bilgilerini degerlendirme yer almaktadşr. O gretmenlerin, 

o grencilerinin bireysel baglamda sosyal iliskileri ve o grenme durumlarşna iliskin kşsa 

acşklamalar yaparak sorgulamaya, aras tşrmaya meraklş, hareketli, cabuk sşkşlan o grencilere 
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do nuk faaliyetler duzenledikleri go rulmektedir. Orta SES“deki okul o gretmenleri o grencileriyle 

aralarşndaki iletis imlerinde sorunlarş fark etme ve co zme, o neri sunumu gibi faaliyetler de 

yapşlmaktadşr. O grenciler genellikle arkadas larşnşn bas arşlarş kars şsşnda kşskanclşk duygusunu 

yas amakta, kendi bas arşsşzlşklarşnş sorgulamaktadşrlar. Bu baglamda calşskan o grencilerin 

bas arşlarş normal go rulmektedir. O gretmen-o grenci iliskilerinde birebir iletis im kuruldugu, 

ailelerin de gerektiginde desteklerinin alşndşgş, empati kuruldugu, o grencilerin o nemsendiklerini 

bir iletis im tablosu ortaya cşkmşs tşr. O gretmenler, o grencilerinin maddi-manevi ihtiyaclarşnş 

o grenci aileleriyle toplantşlar yaparak go zlemleyerek belirtmektedirler. Sşnşf yo netimi ve derste 

iletis im gibi pedagojik anlamda zamanş kullanmada Sosyal Bilgiler dersini monotonluktan 

kurtarmak icin yapşlan etkinlikler de rol oynamaktadşr. O grenciler de aktif olduklarş icin 

problemin ortaya cşkmadşgş ifade edilmis tir. O grencilerin yaratşcşlşklarşnşn ortaya cşkarşlmasşna 

iliskin tek tek bireysel o zellikler ve ilgi alanlarş belirlenmekte, tartşsma ve proje calşsmalarş 

yapşlmakta, aktif o grenme gercekles tirilmektedir. Ayrşca o gretmenler televizyonun yaratşcşlşgş 

o ldurdugunu dus unmektedirler. Yaratşcşlşgşn gelismesi icin coklu zeka kuramşna go re hareket 

edilmektedir. Butun o grencilere fşrsat yaratşlmakta, aras tşrma, cesaretlendirme, isbirligi ve 

katşlşm saglama, sunum ve yorumlara zaman ayşrma ve o grencilerin kendilerini ifade etmelerini 

saglama calşsmalarş yapşlmaktadşr. 

Orta SES“deki okul o gretmenleri o grencinin dus unmesine ve problem co zmelerine 

yo nelik, zeka turlerine uygun s ekillerde, guncel yas amdan o rneklere yo nelik ve neden-sonuc 

iliskilerini ortaya cşkarabilecek sorunlarla yaratşcşlşgş gelis tirmektedirler. Orta SES“deki okul 

o gretmenleri, aktiviteleri bireysel ve grup calşsmalarşyla tartşsma, konusma, anlatşm, soru 

hazşrlama ve beceri gelis tirmeye do nuk olarak gercekles tirmektedirler. Sşnşf kontrolunu 

saglamak amacşyla o gretmenlerin ilgi cekme, o dul ve cezayş kullanma, neyi nicin yapmalarş 

gerektigini kavratma o grencileri so zel olarak uyarma yo ntemlerine basvurduklarş belirlenmis tir. 

O gretmenler, Sosyal Bilgiler Programlarşnş uygularken yapşlan aktiviteleri o rnek olay, beyin 

fşrtşnasş, soru-cevap, materyal kullanşmş, rol alma, anlatşm, seminer ve grup calşsmalarşna 

uygun yo ntemler baglamşnda gercekles tirmektedirler. O grencilerin calşsmalarş, rehberlik 

yapşlarak, do nutler verilerek, go zlem yapşlarak yo netilmektedir. 

Orta SES“deki okul o gretmenleri o gretimde tepego z, VCD, televizyon, dergi, s ema, 

model, harita gibi materyalleri kullanmaktadşrlar. Resmi program uygulanşrken o zellikle 

materyallerin ve zamanşn yetersizligi programşn zamanşnda ve etkili bir sekilde uygulanmasşnş 

engellemektedir. Orta sosyo ekonomik statude etkili o gretmenlik icin o gretmenler bilgisayar ve 

dil kursuna gittikleri belirlenmis tir. O gretmenler, o grencilerinin istekli ve bas arşlş, olumlu 

pekis tireclerle daha cok gudulendiklerini dus unmektedirler. Orta SES“deki okul o gretmenleri 
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cagdas  egitime iliskin degis imler baglamşnda aras tşrmacş ve eles tirel dus unen, sosyal, kendine 

guvenen o grencilerin sayşsşnşn arttşgşnş dus unmektedirler. Ancak kitap okumayş sevmeyen, 

s iddete yo nelen o grencilerde cagdas  egitime iliskin olumsuz degis imler go zlenmektedir. 

U st SES“deki okul o gretmenleri bilgi toplumu bireyini yetis tirirken surekli aras tşrmaya 

yo nelik o devleri, bulus  yoluyla o gretim yo ntemlerini, yaparak yas ayarak o grenmeyi iletis im 

araclarşnş kullanmayş o grencilerin sanatsever, sosyal ve kulturlu olmalarş icin calşs tşklarşnş ifade 

etmis lerdir. U st SES“deki okul o gretmenleri o grencileriyle iletis imlerinin sevgi, isbirligi ve 

samimiyet cercevesinde birebir gercekles tirmektedirler. O gretmenler her yenilgiyi paylas arak 

birbirlerine destek olmaktadşrlar. U st SES“deki okul o gretmenleri o gretmenlik deneyimlerini 

yeterli bulmakta, gelismeleri, cagdas  yo ntemleri takip ederek, o zeles tiri yaparak deneyimlerini 

artşrdşklarşnş belirtmis lerdir. U st SES“deki okul o gretmenlerinin bilgisayar, etkili o gretmenlik, 

toplam kalite yo netimi, ilkyardşm, senaryo temelli egitim, o grenme guclugu ceken o grencilerin 

egitimi, coklu zeka ile ilgili hizmet ici kurslarşna katşldşklarş saptanmşs tşr. O gretmenler bireysel 

farklşlşklarş co zumlerken birebir zaman ayşrarak pekis tirec verdikleri go rulmektedir. 

O gretmenler kendilerini yenilerken cagdas  kaynaklarş takip etmekte, neden-sonuc iliskilerine 

o nem vermekte ve birebir farklşlşklara go re hareket etmektedirler. O gretmenler, alanlarşna 

iliskin ders o gretim programlarşnşn o grencilerinin seviyesine uygun oldugunu, uzun zaman 

isteyen unitelerin sşkşntş yarattşgşnş, gunluk hayatla ilgili uygulamalarşn kalşcşlşgş artşrdşgşnş 

dus unmektedirler. U st SES“deki okul o gretmenleri okul dşsşnda ailelerine fazla zaman 

ayşramadşklarşnş hayatlarşnş is lerine go re ayarladşklarşnş belirtmektedirler. U st SES“deki okul 

o gretmenleri ders planlarşnş yaparken ilko gretim program kitabş, ders kitaplarş, kaynak kitaplar, 

guncel kaynaklar, internet, coklu zeka programlarşndan yararlanarak hazşrlanmaktadşrlar. 

O grenciler yapşlan uygulamalardan o nce neyi, nicin, nasşl ve nereden aras tşracaklarş konusunda 

ayrşntşlş bilgiler edinmektedirler. 

U st SES“deki okullarda go rev yapan o gretmenlerin rutin periyotlarş icinde buyuk 

bo lumu okuldaki calşsmalarşn aldşgş belirlenmis tir. Bununla birlikte sinema, tiyatro, kitap 

okuma, spor yapma etkinliklerinin yanş sşra bir sonraki gunun hazşrlşklarş yapşlmaktadşr. U st 

SES“deki okul o gretmenleri o grencilerin, arkadas larşnşn bas arşlarş hakkşnda gudulenme, 

kşskanma gibi duygularşn icinde olduklarşnş belirtmektedir. O grencilerin okula iliskin maddi 

manevi iliskileri belirlenirken aileleriyle iletis im kurulmaktadşr. Zaman sorunundan dolayş 

ilgisizlik ve sevgisizlik ortaya cşkmaktadşr. Ihtiyaclar konus arak, go zlem yaparak, o grencilerle 

arkadas ca iletis im kurarak belirlemeye calşsşlmaktadşr. O gretmen sşnşf yo netiminde ve 

o grencilerle iletis imde zamanş iyi kullandşklarşnş, etkili dinleme ve tam gun egitim yapan 

okulda go rev yapmalarşnşn zaman yo netiminde bas arşlş olmalarşnşn nedenleri oldugunu 
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dus unmektedirler. O grencilerde yaratşcşlşgş artşrmak icin aras tşrma, inceleme, guven ortamş 

olus turma, coklu zeka uygulamalarş, sşnşf tartşsmalarş, katşlşmş tesvik etme yo nunde faaliyetler 

yapmaktadşrlar. O gretmenler cocuklarşnş yaratşcşlşklarşnş aras tşrma, inceleme, grup calşsmalarş, 

guven ortamş olus turma, tartşsma yo ntemlerini kullanma, ilgi alanlarşnşn saptanmasş ile ortaya 

cşkacagşnş dus unmektedirler. O grenci ailelerinin de iyi yo nlendirme ile yaratşcşlşgşn ortaya 

cşkarşlabilecegi dus unulmektedir. Sşnav stresi ve ergenlikle ilgili sşkşntşlar bu baglamda 

olumsuz etki yapmaktadşr. Yaratşcşlşgşn gelismesi icin o gretmenler, o grencileri fikirlerinden ve 

yaptşklarşndan dolayş, tebrik etmenin, ilgi alanlarşna yo nelik o devlendirmenin, yeni fikir 

olus turmalarş icin zemin olus turmalarşnşn, yapşcş eles tirmenin, farklşlşklara saygş duymanşn, 

beyin fşrtşnasş tekniginin ve go rsel materyallerin kullanşmşnşn cok o nemli oldugunu 

dus unmektedirler. 

O grencilere sunulan sorularşn kendi fikir ve yorumlarşnş yansştacak s ekilde sorulmasş 

yaratşcşlşklarşnşn ortaya cşkmasşnş saglamaktadşr. Derste bas arşlş olmanşn o grencinin kendi 

cabasşndan kaynaklandşgşnş dus unmektedir. O grencilerin basarşlş olan arkadas larşnşn bas arş 

nedenlerinin caba go stermekten kaynaklandşgşnş belirtmektedirler. O grenciler kardes leriyle 

birlikte ders calşsma, oyun oynama, halk oyunlarş, kitap okuma, resim yapma gibi faaliyetleri 

yapmaktadşrlar. Ancak kardes leriyle arasşnda sorun olan ve bunu kavgayla co zmeye calşs an 

o grenciler de mevcuttur. Oyun zamanlarş genellikle tatil gunlerinde ve derslerini yaptşktan sonra 

kalan zamanlardşr. Futbol, yakalamaca, saklambac ve bilgisayar oyunlarş oynamaktadşrlar. Aile 

uyeleri birlikte ve aynş masada yemek yemektedirler. O grenciler okul icinde ve okul dşsşnda en 

cok arkadas larşyla, annesi ve ablasşyla go rus enlerin oldugu ortaya cşkmşs tşr. Okul dşsşnda en 

cok oyun oynama, spor yapma, top oynama, kitap okuma, ders yapma, satranc oynama, resim 

ve muzik yapma faaliyetleri yapşlmaktadşr. 

O gretmenler aktiviteleri, etkinlikleri uygularken gezi, go zlem, o grencilerin ilgilerine 

go re grup calşsmalarş, etkin katşlşm ve soru-cevap yo ntemine go re yapşldşgşnş belirtmis lerdir. 

Sşnşfşn kontrolu saglanşrken derse o grencilerin katşlşmş, sşnşf icinde sabit bir yerde 

duramama,o grencilerinin gelis im o zellikleri acşsşndan tanşma, sşnşf kurallarşnş o grencilerle 

birlikte olus turma konularşna dikkat eden o gretmenler bas arşlş olmaktadşrlar. U st SES“deki okul 

o gretmenleri, Sosyal Bilgiler O gretim Programşnş uygularken dramatizasyon, tartşsma, beyin 

fşrtşnasş, isbirlikli o grenme, aras tşrma yo ntemleri baglamşnda grup calşsmalarşyla birlikte 

guncellik ilkesinin de dikkate alşndşgş etkinlikler yazma, okuma, uygulama yapma gibi 

faaliyetleri de kapsamaktadşr. 

U st SES“deki okul o gretmenleri o grenci calşsmalarşnş, duzenli takip, motive etme, 

do nut alma, yanlşs  ve eksiklikleri belirtme ipuclarş verme, derse katşlarak kendi eksikliklerini 
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kendilerinin go rmelerini saglamayş esas alarak yo nettiklerini ifade etmis lerdir. O gretimin 

desteklenmesi icin kullanşlan kaynaklarşn daha cok coklu zeka uygulamalarşna iliskin kitaplar, 

her turlu materyal, kavram haritalarş, internet oldugu saptanmşs tşr. Resmi programşn uygulamasş 

sşrasşnda zamanşn azlşgş, mufredat yogunlugu, cocuklarşnşn seviyelerinin arttşrşlmamasş sşkşntş 

yaratmaktadşr. U st SES“deki okul o gretmenleri etkili o gretmenlik icin seminerlere, yuksek 

lisans programlarşna, yabancş ulkelerdeki seminer programlarşna katşlmşs lardşr. O gretmenler, 

o grencilerin okulu sevdiklerini, o grenme istekleri oldugunu ancak ev calşsmalarşndan 

hos lanmadşklarşnş belirtmektedirler. O gretmenler coklu zeka uygulamalarş ile daha zevkli, 

o grenme isteginin arttşgş, etkinliklerin cogaldşgş bir ortam olus turuldugunu ve cagdas  egitime 

iliskin olumlu gelismeler olarak go rmektedir. Bu baglamda kulup faaliyetleri de olumlu rol 

oynamaktadşr. 

Orta SES“deki okul o gretmenleri tarafşndan go zlenen o grenciler calşskan, itaatkar 

o grencilerdir. Alt SES“deki okul o grencilerinin calşsma alşskanlşgşnşn iyi olmadşgş saptanmşs tşr. 

Alt SES“deki okullardaki o grenciler sessiz ve konusmayan o grencilerdir. Orta SES“deki 

okullarda o grencilerin yardşmseverligin, onlarşn kis iliginde deger verilen bir davranşs  oldugu 

saptanmşs tşr. Alt SES“deki okul o gretmenleri o grencilerin yetenekli olmadşgşnş dus undukleri 

o grencilerin sayşlarşnşn fazla oldugu go rulmektedir. Orta SES“deki okullardaki o gretmenler, 

o grencilerinin yetenekli olduklarşnş dus unmektedirler. Kars şlşk vermeyen o grenciler ust 

SES“deki okullara devam eden o grencilerdir. Orta SES“deki okullardaki o grenciler sorumluluk 

sahibi olmalarşna karsşn, alt SES“deki o grencilerin sorumluluk sahibi olmadşklarş 

go rulmektedir. 

Alt SES“deki okullardaki o grenciler grup calşsmalarşna katşlmaktan hos lanmaktadşrlar. 

Iyi dinleyici olma o zelligi tas şyan o grenciler cogunlukla orta SES“deki okul o grencileridir.  

Orta SES“deki okullarda o grencilerin en o nemli bireysel farklşlşklarşnşn; kibar, calşskan, 

guzel konus abilen, duzenli, aras tşrşcş, cevreye duyarlş, o zeles tiri yapmalarş oldugu belirtilmis tir. 

Sosyal ortam ve arkadas lşk iliskileri acşsşndan o grenciler genelikle iyi, yardşmsever, fedakar, 

uyumlu, saygşlş olarak degerlendirilirken, sosyal olmayan o grencilerin varlşgşndan da 

so zedilmektedir. 

O gretmenler, ust SES“deki o grencilerin bireysel farklşlşklar baglamşnda sosyal, hşrslş 

olma, bencil, kuralcş, hareketli, zeki, kşskanc olma o zelliklerini daha cok go zlediklerini ifade 

etmis lerdir. U st SES“deki okullardaki o gretmenler go zlemledigi o grencilerin sosyal ortamlarşnşn 

iyi, arkadas lşk iliskilerinin olumlu ve sevilen o grenciler oldugunu ancak asosyal olan 

o grencilerin gecimsiz, kşrşlgan, s ikayeti seven o grenciler oldugunu dus unmektedirler. Alt 

SES“deki okullardaki o gretmenler go zlemledigi o grencilerin en o nemli bireysel farklşlşklarşnşn ; 
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sessiz olma, icine kapanşk olma, sakin ve hşrslş olma, degis ime acşk olma s eklinde ifade 

etmis lerdir. Orta SES“deki okullarda, 4. ve 6. sşnşf o grencileri Sosyal Bilgiler dersini 

sevdiklerini ve yararlandşklarşnş, 5. sşnşflar Sosyal Bilgiler dersini sevmediklerini,  7. sşnşf 

o grencilerinin ise ucuncu sşrada sevdikleri saptanmşs tşr.  

 

O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmş, SES“e go re okul 

yo netimi boyutunda ele alşndşgşnda degisme go sterdigi saptanmşs tşr. Genel olarak su sonuclarla 

kars şlas şlmşs tşr:  

SES“e go re okullarşn alt yapşsşndan, o grenci ailelerinin ve okullarda go rev yapan 

o gretmenlerin yanş sşra okul yo netiminin de davranşs larşnda, etkinliklerinde ve beklentilerinde 

farklşlşklar ortaya cşkmaktadşr. Sosyal Bilgiler dersi kapsamşnda ele alşnan okul ve toplum 

iliskilerinin yeterli duzeyde gerceklesmesinin o grencinin toplumsallasmasşnş ve iyi birer 

vatandas  olmalarşnş saglamak anlamşna geldigi so ylenebilir. Okullarda o grencilere yo nelik 

gercekles tirilen ortak etkinlikler (Kultur, sanat, spor, yarşsma gibi) incelendiginde, Yarşsmalarşn 

butun okul etkinlikleri arasşnda yer almasşna ragmen bireysel, sanatsal ve kulturel etkinliklerin 

daha cok ust SES okullarda yapşlmasş aras tşrmadaki beklentiyi destekler niteliktedir. 

Alt SES“deki okullarşn egitimin kalitesini arttşrmak icin merkezi yo netimden bagşmsşz 

calşsmalarş acşsşndan o grenci ailelerinin desteginin yetersiz oldugu, aynş zamanda sşnşrlş gelen 

kaynaklarla ucretli hizmetli parasş, temizlik s irketi giderleri icin o denmesi dikkat cekmektedir. 

Orta SES“deki okullarşn bagşmsşz calşsmalarş arasşnda go nullu velilerin destegi ile her turlu 

olanaklara o zellikle materyaller boyutunda sahip olundugu go rulmektedir. U st SES“deki 

okullarşn bagşmsşz calşsmalarşnda (derslere go rsel materyal saglama, yardşmcş kaynaklarş 

cogaltma olanaklarş gibi) o grenci ailelerinin desteginin her turlu olanaklara ust duzeyde 

eris ilmesinin o nemli rol oynadşgş kaydedilmis tir. Ayrşca agac dikme, kardes  okula ve yardşma 

muhtac insanlara yardşm kampanyasş duzenleme gibi faaliyetler de gercekles tirilmektedir.  

Okullarşn o grenci aileleriyle yuruttugu iletis im incelendiginde, alt ve orta SES“deki 

okullarşn genelde telefonla ve yşlda iki kez duzenlenen veli toplantşlarş yoluyla velilerle iletis im 

kurduklarş go rulmektedir. U st SES“deki okullarda ise, internet uzerinden, telefon ile mesaj ve 

eve go nderilen yazşlarla haberlesme ve iletis im kurduklarş saptanmşs tşr. O gretmenlerin 

ihtiyaclarş dahilinde telefonlarla da randevu verilerek veliler okula davet edilmektedir. Bireysel 

bas arşlarşn degerlendirilmesi icin velilerle o zel go rusme gunleri saptanmaktadşr. Yşl sonunda 

her sşnşfta davranşs larla ilgili bir mahkeme kurulmaktadşr.  

Alt SES“deki okullarşn yo netim kadrosu ve o gretmenleri, egitim-o gretim etkinlikleri 

dşsşnda harcadşklarş fazla calşsmaya iliskin olarak haftada bir gun no bet tutulmaktadşr. Orta 
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SES“deki okullar yo netim kadrosunu ve o gretmenleri no bet tutmakta ve sergiler 

duzenlemektedirler. U st SES“deki okullarşn toplantşlar, hizmet ici takviye kurslarş duzenlendigi, 

sergiler ile birlikte sşnşf o gretmenlerinin her konuda idareyle butunles tikleri, her turlu calşsmada 

go nullu olarak yer aldşklarş saptanmşs tşr. 

Alt SES“deki okullarşn o grencilerinin okul dşsş zamanlarda dershane, etud merkezi gibi 

kurumlarşn actşklarş kurslara katşlşmş konusunda 4.,5.,6. ve 7.sşnşfa giden o grencilerin %8“i 

dersaneye devam ettigi, buyuk capta katşlşmşn ise 8.sşnşfta oldugu go rulmektedir. Yo netim, 

cocuklarşn test becerilerini artşrdşklarş dus uncesiyle dersaneye sşcak bakmaktadşr. Orta 

SES“deki okullarşn o grencilerinin dershane gibi kurumlarşn actşklarş kurslara katşlşmşna 

bakşldşgşnda, 7. ve 8. sşnşf o grencilerinin genellikle dersaneye devam ettikleri, okul yo netiminin 

dersane olayşna sistem gerektirdigi icin sşcak baktşklarş go rulmektedir. U st SES“deki okullarşn 

o grencilerinin de dershane, gibi kurumlarşn actşklarş kurslara katşlşmşna bakşldşgşnda, 8. 

sşnşflardaki o grencilerin dershaneye gittigi, okul dşsş dershaneye giden az sayşda o grencinin 

olmasşnda okulun kendi bunyesinde acmşs  oldugu kurslarşn payşnşn oldugu ortaya cşkmşs tşr. 

Okul yo netimi, dershanelerin sistem gerektirdigi icin var olduguna inanmakta, bu yuzden 

olumlu tavşr takşnmaktadşrlar. Butun SES“lerdeki okullarda psikolojik danşsman- rehber 

bulunmaktadşr. Ancak rehberlik ve danşsmanlşk hizmetlerinin ust SES“lerde nitelik olarak 

dikkat cekici bir duzeyde arttşgş go rulmektedir. 

 

2- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmş, sşnşf duzeylerine 

(4., 5., 6.ve 7. sşnşf ) go re o grenci boyutunda ele alşndşgşnda degis im go sterdigi saptanmşs tşr. 

O zellikle, bes inci ve altşncş sşnşflarşn cevaplarş arasşnda cogunlukla anlamlş bir fark bulundugu 

ortaya cşkmşs tşr. Genel olarak su sonuclarla kars şlas şlmşs tşr:  

O grencilerin, o gretmenlerinin calşsmalarşnş degerlendirmeleri sşrasşnda 5. ve 6. 

sşnşflarda endis eli, heyecanlş, korkmus , s as şrmşs , suclu, utanmşs , kendilerinden emin olmayan 

tavşrlar icine girdikleri go zlenmis tir. O grencilerin yeni o grendiklerini arkadas larşyla tartşsmalarş 

baglamşnda bazş seyleri ” cok„ tartşs tşklarşnş dus unen bes inci yşlda %41 iken 6.yşlda %37“e 

dusmektedir. O grencilerin yarşsşndan fazlasş derslerde tartşsmak icin cok az zaman 

harcadşklarşnş belirtmis lerdir. Gruplar halinde yapşlan calşsmalarşn birinci sşnşftan 5. sşnşfa 

kadar giderek azalmşs  ve 6.sşnşfta tekrar artmşs  olmasş bu yo ntemin etkili oldugunu go stermis tir. 

C ocuklarşn Sosyal Bilimler hakkşndaki dus unceleri cok ces itlidir. Tarih konularş ile ilgili olarak 

do rduncu sşnşftaki o grencilerin %40“ş ” cok„, bes inci sşnşfta %80“i ” biraz„ ve ” cok fazla degil„ 

biciminde cevap vermis lerdir. Altşncş sşnşfta ” biraz„ tarih calşs tşklarşnş belirtenlerin oranş 

%51“dir.  
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Sşnşflara go re o gretmenleri tarafşndan go zlenen o grencilere bakşldşgşnda 5. sşnşflarda 

calşskanlşk ve itaatkarlşk, 6. sşnşfta en az deger verilen davranşs lar olmaktadşr. 6. sşnşf 

o grencileri ” en az sessiz„ olan o grencilerdir. Aynş s ekilde diger sşnşf duzeylerinde 

yardşmseverlik o nemli iken 6. sşnşfta o nemini kaybetmektedir. 4. sşnşftan 7. sşnşfa dogru daha 

fazla karsşlşk vermenin ortaya cşktşgş saptanmşs tşr. 6. sşnşf o grencileri, sorumluluk sahibi 

olmada duyarlş davranmamaktadşrlar. 4., 5., 7. sşnşf o grencileri sosyal ve grup calşsmalarşna 

yatkşn iken 6. sşnşf o grencilerinin yatkşn olmadşgş, ko tu dinleyici olduklarş go rulmektedir. 

O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmş, aile boyutunda ele 

alşndşgşnda sşnşf duzeylerine (4., 5., 6.ve 7. sşnşf ) go re degis im go sterdigi saptanmşs tşr. 

O grenci ailelerinin cogu butun uyeleriyle birlikte yemek yemektedirler. 4. ve 5. sşnşf 

o grenci aileleri eve duzenli olarak gunluk gazete alşrken 7. sşnşflarda ” bazen„ bu s ekilde 

davrandşklarş saptanmşs tşr. Kitaplşga sahip olma acşsşndan 5. sşnşf o grenci aileleri en yuksek, 6. 

sşnşf o grenci aileleri ise en dusuk paya sahiptir. Altşncş sşnşf o grenci annelerinin kitap okuma ve 

okumama oranlarş es ittir. Kitap okuyan babalarşn 4. ve 5. sşnşfş, okumayanlarşn 6. sşnşf, bazen 

okuyanlar ise 7. sşnşf o grencilerinin babalarş oldugu saptanmşs tşr. 

4. ve 5. sşnşf o grenci ailelerinin bilgisayarlarş ve internet uyeligi mevcut iken 6. ve 7. 

sşnşf o grenci ailelerinin cogu bilgisayarşnşn olmadşgşnş belirtmektedirler. 4. ve 5. sşnşf o grenci 

aileleri sosyal aktivitelere ” bazen„ zaman ayşrşrken 6. ve 7. sşnşf o grenci aileleri zaman 

ayşrmamaktadşrlar. Bu baglamda 4. sşnşflar en yuksek 7. sşnşflarda en az paya sahiptir. 4. 5. ve 

6. sşnşflarda evde karar verilirken ve cocuklarşn kendileriyle ilgili kararlar alşnşrken go rus lerine 

basvurulmaktadşr. 7. sşnşf o grencilerinin ” bazen„ go rus lerine basvurulmaktadşr. 

Aileler, o dev, spor, oyun vb. icin calşsma planş hazşrlamaktadşrlar. Bu konuda 4. sşnşf en 

buyuk paya sahiptir. Okul ici ve dşsş etkinliklerle ilgili olarak en cok 4. sşnşf o grencileriyle 

iletis im kurulmaktadşr. Bu sşnşf o grencilerinin aileleri, bilgi kazanşmşnda dayak olayşna 

inanabilmektedir. 4. ve 7. sşnşf o grenci aileleri, cocuklarşnş yetiskinligin o zelliklerini tas şmayan 

niceliksel eksiklik do neminde yas ayan kis iler olarak degerlendirmektedir. C ocuklarşnşn mantşklş 

konusmalar yaptşgşnş dus unen aileler 4. sşnşf o grenci aileleridir. 7. sşnşfa dogru bu go rus  

benimsenmemektedir. 5. sşnşf o grenci aileleri bşkkşn, caresiz, yalnşz ve o fkeli olma 

durumundadşr. 4. sşnşf o grenci aileleri cocuklarşnş sşkş kurallarla buyutmenin daha iyi 

olabilecegini dus unurken 7. sşnşf o grenci aileleri ise farklş dus unmektedir. 

4. ve 7. sşnşf o grenci aileleri cocuklarşnşn onlarş herkesten ustun go rmesini 

istemektedirler. 7. sşnşf o grencileri iyi s eyler yaptşklarşnda aileleri tarafşndan o vulmektedir. 4. 

sşnşf o grenci aileleri kşzdşklarşnda ko tu so zler so yleyebilmektedirler. 6. sşnşf o grencilerine 

aileleri o dev yapmada yardşmcş olurken 5. sşnşf o grenci aileleri evde yardşmcş olmamaktadşr. 4. 
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ve 5. sşnşf o grenci aileleri cevre ve bilincli tuketicilikle ilgili olumlu tutum sergilerken 6. ve 7. 

sşnşf o grenci aileleri istikrarsşz davranmaktadşr. 7. sşnşf o grencilerinin kardes  sayşlarş fazladşr. 

Dershaneye gidenlerle gitmeyenlerin oranş yedinci sşnşfta birbirine es ittir. 4., 5., 6. sşnşf o grenci 

aileleri, cocuklarşnşn okulda yeterince bilgilendigi go rus undedirler. O devler miktar ve nitelik 

olarak sorun yaratmamaktadşr. Genel olarak 6. sşnşflar dşsşnda diger sşnşf o grencilerinin calşsma 

odalarş vardşr. 7. sşnşf o grenci aileleri cocuklarşyla okul hayatş ile ilgili olmak uzere yemekten 

o nce iletis im kurarken digerleri yemekten sonra iletis im kurmaktadşr. 4. ve 6. sşnşf o grenci 

aileleri bir saatten fazla zaman ayşrmaktadşr. Sşnşflara go re anne ve babalarşn o grenim duzeyleri 

arasşnda anlamlş farklar vardşr. Ailelerin o grenim duzeylerinin en yuksek oldugu sşnşflar 

genellikle do rduncu sşnşflardşr.  

 

3- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmş, cinsiyete go re ele 

alşndşgşnda o grenci boyutunda degis im go sterdigi saptanmşs tşr. Genel olarak su sonuclarla 

kars şlas şlmşs tşr:  

Cinsiyete go re o grencilerin verdikleri cevaplara go re hem kşz hem de erkek o grenciler 

derste arkadas larşnşn konusmalarşndan dolayş dikkatlerinin dagşldşgşnş belirtmektedirler. Her iki 

grup da beslenme ile okul bas arşlarş arasşnda iliski oldugunu belirtmektedirler. O dev ve sşnav 

sonuclarş degerlendirilirken heyecanlanmaktadşrlar. Yazş yazma amacşyla bilgisayardan 

yararlanmaktadşrlar. Okul dşsşnda o grencilik icin iki saat zaman ayşrmaktadşrlar. 

O devin icindeki bilgilerin o devin bas arşsşnş belirledigine inanşlmaktadşr. Hem erkek 

hem de kşz o grenciler tarihsel analiz ile ilgili soruya gel olarak dogru cevap vermis lerdir. Aynş 

s ekilde Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili bir aras tşrma yapmalarş istendiginde ansiklopedi ve 

interneti kullanmaktadşrlar. O devlerin incelenmesi ve sonunda alşnacak notlar o nemli 

olmaktadşr. Okudugunu anlamada kşz o grenciler daha iyidir. Erkek o grenciler sosyal faaliyetler 

ve spor konularşnda cok iyi iken kşz o grenciler el becerilerinde cok iyidir. Her iki cinsiyet de 

grup calşsmalarşyla calşsma becerilerinin gelis tigini dus unmektedir. Kşz o grencilerin erkeklere 

go re derste okul sonrasşnş ve ailesini daha cok dus undugu saptanmşs tşr. 

Erkek o grenciler sohbet etme ve konusma gereksiniminin derste dikkat dagşnşklşgşna 

yol actşgş dus uncesindedir. Sşnşftaki etkinliklere dus uncelerini ifade etmek icin katşlan kşz 

o grencilerin yanş sşra o gretmen istegi ile katşlanlar da vardşr. Erkek o grenciler de dus uncelerini 

ifade edebilmek icin etkinliklere katşlşrken arkadas larşyla bir arada olmak isteyenler de vardşr. 

Tartşsmaya katşlmaktan hos lanmayanlar daha cok erkek o grencilerdir. C evre konusunda duyarlş 

olan o grencilerin aynş zamanda yardşmsever olduklarş saptanmşs tşr. Barşscşl, uzlasmacş olan 

o grenciler aynş zamanda yardşmsever ve cevreye duyarlş olabilmektedirler. 
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Kşz o grenciler, daha az yazma ve degerlendirmenin ” iyi olacagş„ ve ” olmayacagş„ 

go rus unu es it olarak paylasmaktadşrlar. Erkek o grenciler ise daha az yazma ve 

degerlendirmenin iyi ” olmayacagş„ go rus undedirler. Kşz o grenciler sşra ve grup arkadas larşndan 

memnun olduklarşnş belirtmis lerdir. Bilgisayara sahip olan erkek o grenciler cogunluktadşr. 

Erkek o grenciler, sşnşfta istedikleri yerde oturduklarşnş belirtmektedirler. Kşz ve erkek 

o grenciler yas am boyu bas arşyş hedeflemektedirler. Kşz o grenciler erkeklere oranla okulda 

guzel vakit gecirdigi go rus undedirler. O gretmenler erkek o grenciler kars şlşk veren o grenciler 

iken, kşz o grencilerin kars şlşk vermediklerini ifade etmis lerdir. Sorumluluk konusunda kşz 

o grencilerin erkek o grencilere go re daha duyarlş olduklarş belirlenmis tir. Sosyallik ve grup 

calşsmalarşna yatkşnlşk acşsşndan erkek o grencilerin daha yetenekli oldugu saptanmşs tşr. Kşz 

o grencilerin erkek o grencilere go re daha iyi dinleyici olduklarş saptanmşs tşr. 

 

4- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmşnşn, o grenme 

ortamşna go re degis im go sterdigi saptanmşs tşr. Genel olarak su sonuclarla kars şlas şlmşs tşr:  

O gretmenlerin o devleri ve sşnav sonuclarşnş degerlendirirken o grencilerin daha cok bir 

s eyleri yanlşs  yapmadan dolayş heyecanlandşklarş, endis e ve korku duyanlarşn birbirine yakşn 

oranlarda oldugu saptanmşs tşr. Sucluluk ve utanma duygusu en az yas anan duygudur. Not 

kaygşsşyla o dev yapanlar da mevcuttur. O gretmenlerin o grencileri gruplandşrma kriterlerinin 

bas şnda davranşs lar gelmektedir. Bas arş durumuna go re gruplandşrmalar da yapşlmaktadşr. 

O gretmenlerin yaptşklarş gruplandşrmaya iliskin o grenciler gruplandşrmanşn, calşsma 

becerilerini arttşrdşgşnş, yarşsma rekabet ortamş yarattşgşnş dus unmektedirler. Ayrşca okul 

hayatlarşna ces itlilik getirdigini, arkadas lşk duygularşnş gelis tirdigini dus unenler de vardşr. 

Sşnşfta verilen o duller o grenciler icin yarşsma icinde sahip olduklarş dereceyi ve sşrayş 

ifade etmektedir. Ayrşca o vguye deger oldugunu, o dulun kendisini, ayrşcalşklş oldugunu da 

dus undurmektedir. O grencilerin iyi olduklarş konularda zaman ayşrşp daha cok caba 

go sterdikleri icin basarşlş olduklarş saptanmşs tşr. Hos landşgş konularda bas arşlş olanlarşn yanş 

sşra ailelerinin ilgisinden dolayş bas arşlş olanlarda vardşr. 

O grencilerin okul dşsşnda gunde o grencilik icin ayşrdşklarş zaman ortalama iki saattir. 

Hic zaman ayşrmayanlar az sayşdadşr. O grencilerin yaptşklarş o devlerin bas arşsşnş en cok o devin 

icindeki bilgilerin etkiledigi, o devin go runtusu ve miktarşnşn o devin bas arşsşnş dogrudan 

etkilemedigi saptanmşs tşr. O grencilerin tarihsel analiz yetenekleriyle ilgili olarak yarşdan fazlasş 

dogru cevabş vermis lerdir. Ancak sşnşf duzeylerine go re 6. sşnşfşn diger duzeylere go re o nemli 

bir do num noktasş oldugu saptanmşs tşr. O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde yas adşklarş s ehri 

kuran ya da mahallelerine ismi verilen bir s ahsiyeti aras tşrmalarş istendiginde ilgili bir 
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ansiklopediye, internete baktşklarş saptanmşs tşr. Anne, baba ve diger kis ilere sorarak bilgi 

edinen o grenciler de vardşr. 

Dikkatleri dagşldşgşnda o grenciler okuldan sonrasşnş ve ailelerini dus unmektedirler. 

Hayal kuranlar, oyun zamanşnş, arkadas larşnş dus unenlerin de oldugu saptanmşs tşr. Ders 

sşrasşnda dikkatlerinin dagşlma nedenlerinin bas şnda diger cocuklarşn sohbet etme, konusma 

gereksinimlerinin yanş sşra derslerin zaman zaman sşkşcş ve zor olmasş gelmektedir. Sşnşftaki 

etkinliklere katşlma nedenleri arasşnda ” dus unduklerini ifade etme istekleri„ etkili olmaktadşr. 

Bas arşlş olduklarş konulardaki etkinliklere katşlanlar ve arkadas larşyla bir arada olmak icin 

katşlanlarşn yanş sşra o gretmenleri istedigi icin katşlanlarşn da oldugu go rulmektedir. O grenciler 

grup icindeki tartşsmalara katşlmayş tercih etmekle beraber birebir tartşsmalardan 

kacşnmaktadşrlar. O grenciler, bir konu uzerinde calşsşrken konsantrasyon guclugu cekmektedir. 

 

5- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmşnşn, ailelere go re 

degis im go sterdigi saptanmşs tşr. Genel olarak su sonuclarla kars şlas şlmşs tşr:  

O grencilerin annelerinin o grenim duzeyleri ile cocuklarşyla ilgilenmeleri, zaman 

ayşrmalarş, eve gunluk gazete alşmş arasşnda iliskiler saptanmşs tşr. C ogunlukla cocuklarşna 

yemekten sonra daha fazla zaman ayşran ailelerin uyelerinin birlikte yemek yemedikjleri 

go rulmus tur. Evlerinde bilgisayarş olan aileler cogunlukla sosyal aktivitelere katşlan, karar 

almada demokrat olan ve cocuklarşna zaman ayşran ailelerdir. O grenci ailelerinin cogu evlerinde 

internet baglantşsş olmadşgşnş, internetten yararlanşlmadşgşnş ve o devlerin miktarşn sorun 

yaratmadşgşnş belirtmektedir. Evde internet baglantşsş ve bilgisayarş olmayan o grenciler 

internetten yararlanmama egilimindedir. Ailelerin sahip olduklarş kitap sayşsş ile anne babalarşn 

o grenim duzeyleri, kitap okumalarş, gunluk gazete alşmş, bilgisayar sahibi olma ve plan 

yapmalarş arasşnda iliski vardşr.  

Kitap okuma ile bilgi kazanşmşnda dayak olayşna daha az inanma arasşnda iliskioldugu 

go rulmus tur. Dayak olayşna inanan aileler genellikle cok cocuk sahibidir. Maddi duzey, 

o grenim duzeyi, cocuga bakşs  acşsş ve calşsma odasşna sahip olma arasşnda pozitif iliskiler 

oldugu saptanmşs tşr. C ok kitap okuyan babalar ve cocuklarşnş taktir eden aileler icin o dev sorun 

olmamaktadşr. O grencilerin etud ve dershaneye gitmeleriyle ailelerin plan yapmalarş, 

cocuklarşnşn mantşklş konusmalar yaptşgşna inanmalarş, bir saatten fazla zaman ayşrmalarş 

arasşnda iliski vardşr. Okul ici ve dşsş etkinliklerle ilgili iletis im kuranlar yuksek o grenim 

duzeyine sahiptir C ocuklarşyla, okulla ilgili konularda bir saatten fazla zaman ayşranlar 

cogunluktadşr. Ancak hic zaman ayşrmayan aileler de vardşr. Aileler, daha cok yemekten sonra 

cocuklarş ve onlarşn okul hayatş ile ilgili iletis im kurmaktadşrlar. Ailelerin cocuklarşnş 
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yetiskinligin fiziksel o zellikleri elde edilinceye kadar niceliksel eksik do neminde go rmeleriyle, 

o grenim duzeyi, sahip olunan kitap sayşsş, egitim harcamalarş, bilgisayar ve internetten 

yararlanma, sosyal aktivitelere katşlmalarş arasşnda guclu iliskiler saptanmşs tşr. 

 

6- O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmşnşn, o gretmenlere 

go re degis im go sterdigi saptanmşs tşr. Genel olarak su sonuclarla karsşlas şlmşs tşr:  

O gretmenlerin egitim o gretime iliskin go rus lerine bakşldşgşnda sşnşf ortamşnda 

o grencilerin konusmalarş sşrasşnda ayaga kalkmalarş ve o gretmenlerin otoriter davranmalarş 

gerektigi go rus unu benimsedikleri go rulmektedir. O gretmenler, o grencilere yo nelik yapşlan 

kşsştlamalarşn o grencilere acşklanmasş gerektigini dus unmektedir. O grencilerin kis isel 

problemlerine yardşmcş olan o gretmenlerin cogunlukta oldugu saptanmşs tşr. O gretmenler, yeni 

s eyleri merak edip deneme egiliminde olduklarşnş ifade etmis lerdir. O gretmenler, o grencilerin 

Sosyal Bilgiler dersinde zaman zaman sşkşldşklarşnş dus unmektedirler. O grencilerin Sosyal 

Bilgiler dersinde sşnşf tartşsmalarş ve faaliyetlerine katşldşklarş saptanmşs tşr. 

Bazş o gretmenler, bu baglamda katşlşmşn cok az oldugunu belirtmis lerdir. O gretmenler, 

o devler yapşlşrken belli kalşplara uyulmasşnş istemektedirler. Sşnşfta o grencilerin oturma 

duzenleri ile ilgili olarak o gretmenlerin bazen o grenci isteklerini dikkate aldşklarş saptanmşs tşr. 

O gretmenler derste genellikle ders konularşnşn dşsşna cşkmamaktadşrlar. O gretmenlerin 

meslekleriyle ilgili bir kutuphaneye sahip olduklarş go rulmektedir. O gretmenlerin o grenci 

aileleriyle birlikte yaptşklarş go rusmelerde o grencilerin gelis imlerine de o nem verdikleri 

saptanmşs tşr. O grenciler, sşnşfta ders ortamşnda olusan zor durumlar kars şsşnda etkisiz hale 

getirebilmektedirler. Sosyal Bilgiler dersinin icerigi o gretmenlerde heyecan ve mutluluk 

uyandşrmaktadşr. 

  O gretmenlerin rehberlik calşsmalarşyla ilgili katkşlarşnşn oldugu belirlenmis tir. Sşnşrlş 

butcelerine ragmen o gretmenler meslekleriyle ilgili kendilerini gelis tirmek amacşyla harcama 

yapmaktadşrlar. O gretmenler, mesleklerine gereken o nemi verdiklerini dus unmektedir. Okul ici 

ve dşsşnda o grencilerin zamanlarşnşn yo netimi konusunda o gretmenlerin bazen etkili olduklarş 

saptanmşs tşr. O gretmenler, o grencileriyle bireysel olarak iletis im kurduklarşnş ifade etmis lerdir. 

O gretmenler o grencilerin yeni bilgiler o grendiklerinin farkşnda olduklarşnş belirtmektedirler. 

C alşsma el kitabş o gretmenler icin o nemli bir kaynak go revi yapmaktadşr. O gretmenler hizmet 

ici seminerlere katşlmalarş ve okulda bireysel calşsma planş yapmalarş gerektigini 

dus unmektedirler. 

Ders is leme sşrasşnda so zlu anlatşm teknigi en fazla kullanşlan teknik olmaktadşr. 

O gretmenler muze ziyaretleri icin bazen zaman ayrşlmasş gerektigini belirtmektedirler. Her gun 
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duzenli olarak okuma saatlerinin oldugu belirlenmis tir. Okul yo netimi bazş durumlarda sşnşf ici 

uygulamalarşnş olumsuz etkilemektedir. O gretmenler genel olarak Sosyal Bilgiler dersinde tam 

bir bilincliligin oldugunu ve o grencilerin neyi nicin yaptşklarşnşn farkşnda olduklarşnş 

dus unmektedirler. O gretmenlerin bir bo lumu ise tam tersi dusunceyi paylas tşklarşnş ifade 

etmis lerdir. 

O gretmenlerin, Sosyal Bilgiler Programşnşn kapsamlş, is levsel, fşrsat es itligi yaratma 

acşsşndan degerlendirme yaptşklarş belirlenmis tir. Bu degerlendirmeyi hic yapmayan 

o gretmenlerin de mevcut oldugu go rulmus tur. O gretmenler kendilerini sosyal cevrede karar alan 

ve degis imi yurutebilen bir kis i olarak nitelendirmektedirler. Bilgisayara sahip olan 

o gretmenlerin olmayanlara go re cogunlukta oldugu saptanmşs tşr. Bilgisayar sahibi olmalarşna 

ragmen her zaman ders materyali hazşrlamada bilgisayardan yararlanşlmadşgş go zlenmis tir. 

O grencilerinin bas arşlarşndan memnun olanlarla olmayanlarşn es it oldugu saptanmşs tşr. 

O gretmenlerin yas  ortalamalarş 37,9“dur. C alşsma yşllarş ortalamasş ise 14,7“ dir. O gretmenlerin, 

en dus uk yas  ortalamasşnşn 23, en yukseginin ise 58 oldugu belirlenmis tir. En az calşsma yşlşnşn 

8 ay, en fazla ise 36 yşl oldugu saptanmşs tşr. 

Yas larş, calşsma yşlş ve deneyimleri artan, tartşsma yo ntemiyle ders is leyen ve ailelerle 

cocuklarşnşn gelis imleriyle ilgili iletis im kuran o gretmenlerin o grencileri, yeni bilgiyi 

o grendiklerinin farkşna varmaktadşrlar. Sosyal Bilgiler dersinde etkinlik ve sşnşf tartşsmalarşna 

katşlanlarşn sayşsş azaldşkca Sosyal Bilgiler dersinden sşkşlma olasşlşgşnşn arttşgş saptanmşs tşr. 

C alşsma yşllarş ve yas larş ilerleyen o gretmenler daha otoriter olunmasş gerektigini 

dus unmektedirler. Mesleki gelis imleri icin zengin bir kutuphaneye sahip, muze ziyaretlerine 

o nem veren o gretmenler Sosyal Bilgiler dersinin konularşnşn kendilerinde heyecan 

uyandşrdşgşnş belirtmektedirler. Sosyal Bilgiler dersinde sşnşf tartşsmalarş ve faaliyetlerine 

katşlan o grencilerin sessiz okuma saati olan so zlu anlatşma agşrlşk verilen sşnşflarda az sayşda 

oldugu belirlenmis tir. 

Bilgi toplumu bireyini yetis tirmeye yo nelik calşsmalar; aras tşrma, go zlem, anlatşm 

yo ntemi, soru-cevap yo ntemi ve cocugun kendi varlşgşnşn go rulmesini saglamak s eklinde 

o zetlenebilmektedir. O gretmenler, o grencilerle iletis imi daha cok birebir, dostca kurduklarşnş 

belirtmektedirler. Dersin is lenis i sşrasşnda en cok kullanşlan o zel o gretim yo ntemleri arasşnda 

soru-cevap, anlatşm, beyin fşrtşnasş, kavram haritalarşnş kullanma, deney, gezi-go zlem gibi 

konularşn icerigine go re merak uyandşran yo ntemler tercih edilmektedir. 

O gretmenlerle o grenciler arasşndaki iletis imde empati, paylas şm ve samimiyet gibi 

kavramlarşn o nemli oldugu go rulmektedir. O devler, aras tşrma yapşlmasşnş saglayan araclar 

olarak go rulmektedir. Gunde 1 saat kadar surede yapşlabilecek o devler verilmektedir. O devler 
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bazş durumlarda %80“lik paya sahip olmaktadşr. Gunluk ders suresinin bir bo lumu kadar olan 

surede o dev etkinlikleri yapşlmaktadşr. O gretmenler, bas ta bilgisayar kursu olmak uzere 

saglşkla, dille ve toplam kalite yo netimi ile ilgili kurslara katşldşklarşnş belirtmis lerdir. 

O gretmenler o grencilerin o grenme ve egitim surecinde bireysel farklşlşklara yo nelik olmak 

uzere seviye tespitine uygun calşsmalar yapşldşgşnş, gunluk hayattan o rneklerin kullanşldşgşnş 

belirtmis lerdir. Sşnşflarşn kalabalşk olmasş, o grenci ailelerinin ilgisizligi nedeniyle bireysel 

farklşlşklarşn co zumlenemedigi saptanmşs tşr. O gretmenlerin kendilerini yenileme yo ntem ve 

kaynaklarşnşn bas şnda okuma, aras tşrma, seminer calşsmalarş, bilgisayar kullanma, o grenmeye 

acşklşk ilkesini benimseme gelmektedir. 

 

7- O grencilerin cagdas  insan olma o zelliklerine ne derece sahip olduklarşna bakşldşgşnda ise su 

sonuclarla kars şlas şlmaktadşr. Genel olarak su sonuclarla kars şlas şlmşs tşr:  

O grenciler anlas amadşklarş kis ilerle konusmayş tercih etmemektedirler. Aralarşndaki 

sorunu co zmek istediklerini belirtenlerle buyuklerden yardşm isteyenler cogunlugu 

olus turmaktadşr. O grencilerin anlas amadşklarş kis ilere kars ş en cok go sterdikleri davranşs  

s ekilleri arasşnda anlamlş fark bulunmus tur. O grencilerin bir haftalşk zaman diliminde en cok 

yaptşklarş etkinlikler yazma ve bilgisayar kullanmadşr. Isbirligi gerektiren etkinlikler en az paya 

sahiptir. O grencilerin bir haftalşk zaman diliminde en cok yaptşklarşna iliskin etkinlikler 

arasşnda anlamlş fark bulunmus tur. 

O grencilerin bir haftalşk zaman diliminde en az yaptşklarş etkinlikler oyun oynama, 

gezinti, muzik ve resimle ugrasmadşr. O grencilerin bir haftalşk zaman diliminde en az yaptşklarş 

etkinliklerle isbirligi gerektiren etkinlikler arasşnda anlamlş fark bulunmus tur. O grencilerin 

bilgisayardan daha cok yazş yazma, internetten yararlanma amacşyla yararlanmaktadşr. 

Bilgisayar kullanmayanlarşn oranş en az paya sahiptir.  

O grencilerin okul bas arşsşnş zaman zaman olumsuz etkileyen fakto rlerin bas şnda 

beslenme yetersizligi ve dersleri sevmeme gelmektedir. Ailedeki huzursuzluk da bu durumda 

zaman zaman etkili olmaktadşr. 

O grenciler kendilerini, okuduklarşnş anlamalarşyla ilgili olarak ” cok iyi„ ve ” iyi„ olarak 

degerlendirmektedir. O grencilerin ” cok iyi„ olduklarşnş ifade ettikleri konularşn bas şnda ” sosyal 

faaliyetler ve spor„ gelmektedir. Bunu ” el beceriler, okuma-yazma ve aras tşrma yapma„ 

izlemektedir. O grencilerin okumaya kars ş olan tutumlarş arasşnda en cok ” her turlu yazşlş 

kaynagş okumaktan hos landşklarş„ go rulmektedir. Bazş o grenciler ilgisini ceken kitaplarş 

okurken, bazş o grenciler de bas ladşgş kitaplarş bitiremeyen ve okumaktan hos lanmamaktadşr. 
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Sorumluluk duygusu olan cocuklar yardşmsever, cevreye duyarlş, barşscşl ve uzlasmacşdşr. Aynş 

zamanda hukuk kurallarşndan da haberi olan o grencilerdir. 

O grencilerin ” baskalarşnşn guzel s eyler so ylemesinin cok hosuna gitmesi„ ile ” aileleri 

tarafşndan cezalandşrşldşklarşnda kendilerini ko tu hissetmeleri ve buyuklerini hayal kşrşklşgşna 

ugratmamak icin cok calşsmalarş„ arasşnda iliski oldugu saptanmşs tşr. Bu o grenciler yeni s eyleri 

merak etmeyen, o gretmenleri calşsmalarşna bakmak istediklerinde bundan hos lanmayan 

o grencilerdir. Dşs sal denetimli olan o grenciler o devlerini gunu gunune yapmaktadşrlar. 

O devlerinin gunu gunune yapan o grenciler bilgiye ulasmada kendilerini yeterli hissetmekte ve 

kendilerini gelis tirmektedirler. Ko tu not alan o grenciler derslerdeki etkinliklere katşlmaktan 

hos lanmamaktadşrlar. 

Kurallara uyan sessiz okumayş seven, aras tşrmacş o grenciler derslere hazşrlşklş 

gelmektedirler. Derslerine hazşrlşklş giren o grencilerin daha yardşmsever oldugu saptanmşs tşr. 

Alay edilme korkusu ve konsantrasyon bozuklugu olan o grenciler so yledikleri kabul 

edilmediginde kaybetmis lik duygusu yas amaktadşrlar. Arkadas larşna yardşmcş olan o grenciler 

alay edilmekten korkmayan, baskalarşndan cok kendisi icin ders calşs an, planlş, o zguvenli, 

sessiz okumayş seven o grencilerdir. 

O grencilerin hatalarşnş, yanlşs larşnş acşkca so ylemekten cekinmeleri ile sşnava 

hazşrlanşp sşnav sonucunda unutmalarş, konsantrasyon bozuklugu, kaybetmis lik duygusu 

yas amalarş arasşnda iliski vardşr. O grencilerin yanlşs  oldugunu bildigi bir go rus e kars ş kendi 

go rus lerini savunmalarşyla dşs sal denetimli olma, kurallara uyma, yardşmsever olma, yaptşgş 

is lerin nasşl gittigini takip etmeleri arasşnda iliskiler vardşr. Yaratşcşlşgşnş kullanan o grenciler, 

o devleri zamanşnda yapan, okulun yeteneklerini gelis tirdigini dus unen, istekli ve hazşrlşklş derse 

girme, sosyallesme kurallara uyma, meraklş olma, yaptşklarş is leri takip etme o zelliklerini 

tas şmaktadşr. 

O grencilerin arkadas larşyla takşm calşsmasş yapmalarşyla o devlerini zamanşnda yapma, 

istekle etkinliklere katşlma, derslere hazşrlşklş girme, o zguvenli, yardşmsever olma, kurallara 

uyma, sorumluluk sahibi olma, sessiz okumayş sevmeleri arasşnda iliskiler saptanmşs tşr. 

Derslerde konularş anlamayan arkadas larşna yardşm eden o grenciler bilmedigi kelimeleri 

aras tşrmaktadşr. O grencilerin yaptşklarş her s eyden sorumlu olduklarşnş dus unmeleriyle o devi 

zamanşnda yapma, okulu ve aras tşrmayş sevme, calşsmalarşna bakşlmasşndan hos lanma, grup 

calşsmasşna yatkşn olma, kurallara uyma arasşnda iliski vardşr. Genel olarak o grenciler daha az 

yazma ve degerlendirme olmasş durumuna olumsuz bakmaktadşr. O grenciler kutuphaneye 

duzenli olarak gitmektedirler. Bir yşl boyunca o grenciler etkinlige katşlmşs lardşr. Demokratik 

olma, katşlşmcş olma ve yetiskinlerin dikkatini cekme ile ilgili konularda o grenciler olumlu 
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tutum sergilemektedir. O grenciler yas am boyu bas arşyş hedeflemektedirler. Sşnşf ici etkinlikler 

belirlenirken o grencilerin go rus lerine basvurulmamaktadşr. O grenciler okulda guzel zaman 

gecirmektedirler. Etkinlikler sevildiginde ilgi yogunlas tşrşlabilmektedir. Derslerde daha az 

yazma ve degerlendirme olmasşnş isteyen o grenciler kurallara uyan, yas am boyu bas arşyş 

hedefleyen ve etkinlik olus turulurken go rus lerine basvurulan o grencilerdir. O grencilerin takşm 

calşsmalarş yapmasş ile kurallara uyma, etkinlik secimi, yas am boyu bas arşyş hedefleme, okulda 

hos  zaman gecirme arasşnda iliski vardşr. 

Okul aile iliskisine inananlar cocuklarşyla iyi iletis im kurabilmektedirler. Yeterli 

kaynaga sahip olan, go rus une basvurulan o grenciler etkinlikleri severek yapmaktadşrlar. 

O grencilerin kutuphaneye gitmeleri o gretmenlerinin yo nlendirmeleriyle gerceklesmektedir. 

Tekrar etme stratejilerini kullanmayanlarşn daha cok kutuphaneye gittikleri saptanmşs tşr. Yas am 

boyu bas arşyş hedefleme ile etkinliklere ilgiyi yogunlas tşrma arasşnda guclu iliski vardşr. 

O grencilerin calşskan olmalarşyla sorumluluk duygusu, yeteneklilik, yardşmseverlik, sosyal, iyi 

dinleyici olma arasşnda pozitif iliskiler saptanşrken, dus unceli olmalarş ile negatif iliski oldugu 

saptanmşs tşr. O gretmenler, o grencilerin sosyal olmalarşyla sorumluluk sahibi, iyi birer dinleyici 

olmalarş arasşnda iliski oldugunu belirtmis lerdir. O grencilerin, yardşmsever, hem sosyal hem de 

grup calşsmalarşna yatkşn olma o zelliklerinin birlikte oldugu go zlenmis tir. Kars şlşk vermeme ve 

sessiz olma dşsşnda diger o zellikler birlikte bulunmaktadşr. Sessiz olma ile kars şlşk vermeme 

o zellikleri ise  pasif kis ilik o zelliklerini olus turmaktadşr.  

O grencilerin sosyal ortam ve arkadas lşk iliskilerine bakşldşgşnda arkadas larşyla ders 

calşs an, cekinmeyen o grencilerin yanş sşra girisken, sosyal, sevilen o grencilerin oldugu 

belirlenmis tir. O grenciler arkadas larşyla anlasmazlşk yas adşklarşnda kavga, dayak, 

kars şsşndakinin kendisinden o zur dilemesini bekleme, o kis iyle hic konusmama gibi davranşs larş 

sergilemektedirler. Kars şsşndakinin her istedigini yapma, o gretmene s ikayet etme, onunla 

bilgisayar oynamama davranşs larş da go zlenmis tir. O grenciler bir haftalşk zaman diliminde okul 

dşsşnda en cok televizyon seyretme, spor, ders calşsma, uyuma, o dev yapma, bilgisayar oynama, 

bisiklete binme, satranc oynama, kardes iyle zaman gecirme ile ilgili etkinliklerini 

yapmaktadşrlar. O grenciler ani karar verip pismanlşk duymaktadşrlar. O devler bir an o nce 

yapşlşp bitirilmesi gereken yukler olarak go rulmektedir.  

C agdas  insan modelinde, yaratşcşlşk, eles tirel dus unme, karara katşlşm, empati, hosgo ru, 

ekip calşsmasşna yatkşnlşk, iletis im ve o grenme becerileri, demokratik olma gibi beceriler ile 

sorumluluk, o zguven, farklş dus uncelere saygş, cevre duyarlşlşgş gibi degerler arasşnda guclu 

iliskiler oldugu saptanmşs tşr.  



 184 

Yapşlan fakto r analizleri sonucunda ” bireyin bilgiyi edinme ve deg erlendirme o zellikleri 

” kaynaklarş etkili kullanma, arasma yapma, demokratik olma, paylas şmcş olma, sosyal olma, 

sorumluluk sahibi olma, planlama, yaratşcş olma„, bireyin uyum o zellikleri ” uzlasmacş olma,  

cevre bilinci, hukuk kurallarşndan haberdar„, o g renmede insiyatif kullanma ( karar verme, 

kendine guvenme, o grenme o grenme, denetimin icseligi), SES ve eles tirel dus une, sğnğf duzeyi, 

cinsiyet s eklinde o zelliklerin bir araya geldigi saptanmşs tşr. Ayrşca kis ilik o zellikleri ile ilgili iki 

farklş s ekilde o beklesme ile kis ilik o zellikleri ” iyi dinleyici olma, sosyal olma, sorumluluk 

sahibi olma, calğs kan olma, iyi davranğs lğ olma, yardğmsever, yetenekli olmaÇ ve pasif kis ilikte 

” kars ğlğk vermeme  sessiz olmaÇ o zelliklerinin bir araya geldigi saptanmşs tşr. 

 

Tum bu sonuclar dikkate alönarak asagödaki oneriler getirilebilir: 

 

O gretmenlere Yonelik O neriler 

 

O grencilerin aras tşrma yapma becerileri gelis tirilirken daha sonraki as amalarş merak 

etmeleri saglanmalşdşr. Bu baglamda sorular, etkinlikler, her turlu materyal ve yo ntem 

kullanşlarak cocuklarşn gudulenmeleri saglanmalşdşr. O grencilerin Sosyal Bilgiler derslerine 

is lenen konularş anlayabilmeleri icin, onlarşn en yakşn olduklarş coklu zeka alanlarşna uygun 

olan o grenme stratejileri kullanşlmalşdşr. Derslerdeki etkinliklere katşlmayla ilgili olarak orta 

SES okul o grencileri daha olumsuz bir tavşr sergilemektedirler. Sosyal Bilgiler derslerindeki 

etkinliklerde etkin katşlşmş saglayabilmek icin o gretmenlerin, etkinliklerin hemen arkasşndan en 

kşsa surede do nut vermeleri gerekmektedir. 

O gretmenleri ve aileleri tarafşndan cezalandşrşlan o grenciler, derse kars ş isteksiz 

olabilmektedirler. Bu nedenle, daha olumlu pekis tirecler kullanarak derse kars ş daha iyi bir 

motivasyon saglanabilir. O grenciler baskalarşnşn kendilerine guzel s eyler so ylemeleriyle 

kendilerini mutlu hissetmektedirler. Sosyal Bilgiler dersi programşnşn bir amacş da, mutlu 

bireyler yetis tirmektir. Bu yuzden o grencilerle iletis im kurulurken yapşcş eles tiriler ve olumlu 

cumleler kullanşlmalşdşr. Herhangi bir yanlşs  yaptşklarşnda, arkadas larş tarafşndan alay 

edilmekten korkan o grenciler, alt SES okullarşnda cogunluktadşr. Bu konuyla ilgili olarak 

Sosyal Bilgiler programşnda yer alan degerlerden biri olan o zguven konusuna agşrlşk verilmeli 

ve o grencilerle bu konuda etkinlikler yapşlmalşdşr. Ayrşca o grenci aileleriyle uzman kis ilerin yer 

aldşgş toplantşlar duzenlenmelidir. O grencilerin ders calşsma ve derse kars ş gudulenme nedenleri 

arasşnda anne ve babalarşnş hayal kşrşklşgşna ugratmama dus uncesinin en fazla alt SES“de 

bulunmasşndan dolayş, bu okullarda o grencileri neyi, nicin, nasşl yapmalarş gerektigi 
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ayrşntşlarşyla anlatşlmalş ve Sosyal Bilgiler programşndaki ” o grenmeyi o grenme„ becerisine 

agşrlşk verilmelidir. 

O devlerini gunu gunune yapmayan o grencilerin sorumluluk duygularş gelis tirilmeli, 

plan yapabilme ve bu plana uyma yetisi kazandşrşlmalşdşr. O grencilere calşsma alşskanlşgş 

kazandşrşlşrken ailelerle isbirligi yapşlmalşdşr. Bu baglamda, uygun calşsma ortamlarş 

hazşrlanmalşdşr. O grencilerin bazş durumlarda yaptşklarşnşn yanlşs  olabilecegi gibi konularda 

o zeles tiri yapmalarş saglanmalşdşr. O grenciler, go rdukleri davranşs  s ekillerini de o rnek 

alabileceklerinden dolayş, aile ve okul cevresindeki kis ilerin de o zeles tiri yapabilmeleri 

gerekmektedir.  

 O gretmenler o grencilerden beklentilerini belirlerken her bir o grencinin ilgi, gereksinim 

ve yeteneklerini dikkate almalşlar ve bireysel farklşlşklarş o n planda tutmalşdşrlar. O gretmenler, 

o grencilerin verilen bilgileri kazanşma do nus turup do nus turmediklerini kontrol edebilmelidirler. 

Burada o gretmenlerin, o grencileri go zlemleyip go zlemlerini rapor haline getirmeleri 

gerekmektedir. 

Alt ve ust SES“de anne ve babalarşnşn yas amla ilgili go rus lerini yeterli bulan 

o grencilerin cogunlukta olmasş, onlarşn hayatla ilgili kendilerine o zgu go rus  olus turmalarş 

gerektigini go stermektedir. Bunun icin de kendilerini tanşmalarş saglanmalş ve bunlarla ilgili 

ces itli testler uygulanmalşdşr. O gretmenlerin o grenci calşsmalarşnş degerlendirmeleri sşrasşnda 

do nutlerini belirleyen en o nemli etken o grenciyle ilgili beklentilerdir. O gretmen, o grencileri ve 

ailelerini tanşmalş ve performansş degerlemelidir. Yuksek beklenti icinde olunmasş o grencinin 

as şrş kaygş yas amasşna yol acmaktadşr. O zellikle ust SES“de bulunan o gretmenler bu konuda 

dikkatli olmalşdşr. Alt SES“de sessiz okuma faaliyetlerine agşrlşk verilmelidir. O grencilerin 

kitap okuma alşskanlşklarş, sessiz okuma saatlerinin de olus turulmasşyla gelis tirilebilir.   

Sosyal Bilgiler dersi is lenirken o zellikle, iletis im ortamş yaratmasş acşsşndan tartşsma 

yo ntemine agşrlşk verilmelidir. Kucuk gruplarla tartşsma yo ntemi o zellikle o grencilerin 

yaratşcşlşklarşnş gelis tirmelerine katkş saglayabilir. O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde 

olus turmacş yaklas şma uygun olarak anlamlş o grenmeler gercekles tirebilmeleri saglanmaya 

calşsşlmalşdşr. Bunun icin o grencilerin hazşrbulunus luluk duzeyleri dikkate alşnmalşdşr. Ayrşca 

anlamlş o grenmenin saglanmasşyla, o grenciler bilgileri kendileri yapşlandşracaklarşndan 

ezberleme ve sşnav sonrasş unutma gibi sorunlar da yas amayacaklardşr.  

U st SES okul o grencilerinin yardşmseverlikle ilgili o zellikleri kazanmasşna yo nelik 

etkinliklere daha cok agşrlşk verilmelidir. Yine ust SES okul o grencileri derste calşsmalarşnş 

surdururken dikkatlerini yogunlas tşramamaktadşr. Bu durum dikkat cekicidir. O gretmenlerin 

guduleme ve dikkat cekme ile ilgili calşsmalarş yogunlas tşrmasş gerekmektedir. Kaybetmis lik 
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duygusunun en cok yas andşgş alt SES okul o grencileri icin, o zguven, o zsaygş ve eles tirel 

dus unme gibi konularda yapşlan ek calşsmalarla, olumlu kazanşmlarda bulunmalarş 

saglanmalşdşr. Ailelerin istedigi s ekilde davranmadşgşnda en cok sorun yas anan ust SES okul 

o grencilerinin ailelerine yo nelik yuz yuze go rusme ve toplantşlar yapşlmalşdşr. Demokratik 

olmakla ilgili niteliklerin kazanşmşna yo nelik etkinliklerin ust SES okullarşnda yeterli olmasşna 

ragmen, alt ve orta SES okullarda az oldugu dikkati cekmektedir. Sosyal Bilgiler dersinin 

amaclarşndan biri olan demokratik vatandas lar yetisme konusuna o zel bir o nem verilmeli ve 

etkinlikler o grencilerin demokratik bireyler olmasşnş saglayacak s ekilde secilmeli ve 

arttşrşlmalşdşr. Eles tirel dusunme becerisinin zayşf oldugu alt SES o grencilerinde bu beceriye 

yo nelik etkinliklere agşrlşk verilmelidir. Sosyal Bilgiler dersinin ilkelerinden olan guncellik 

ilkesine o nem verilmelidir. 

Grup calşsmalarşnş benimseyen o grencilerin azşnlşkta oldugu orta ve ust SES“teki 

okullarda grup calşsmalarşna o zendirici faaliyetlere agşrlşk verilmelidir. Butun SES“lerdeki 

okullardaki o grencilerde Sosyal Bilgiler dersinde karar verme becerileri gelis tirilmelidir. Ayrşca 

alşnan kararlarşn uygulanmasş ile ilgili denetlemeler yapşlmalşdşr. Alt SES okullarda o grencilere 

verilen o devlerin buyuk bir yuk olarak go rulmesi ve bir an o nce yapşlşp bitirilmesi gereken is ler 

olarak go rulmemesi icin o gretmenler aras tşrmaya, incelemeye do nuk calşsmalar yaptşrarak bulus  

yolu ile o gretim stratejilerini kullanmalşdşrlar. Alt ve U st SES okullarda o grencilerin, Sosyal 

Bilgiler dersinde bilmedigi kelimeleri aras tşrmalarş saglanmalşdşr.  

Alt ve U st SES okul o gretmenleri sşnşfta o grencileri ve arkadas larşnş ilgilendiren 

konularda go rus  almalşdşrlar. Alt ve U st SES okullarda cevre duyarlşlşgş ile ilgili calşsmalarş 

artşrmalşdşr. Alt ve Orta SES okullarda derste yazma ve degerlendirme faaliyetlerinin de 

artşrşlmasş gerekmektedir. O grencilerin, Sosyal Bilgiler dersinde farklş kaynaklardan 

yararlanmalarş saglanmalşdşr. Butun ders materyalleri, kaynaklar ve arac-gerecler o grencilere 

cok iyi tanştşlmalşdşr. Butun okullarda bilgisayar olanaklarş artşrşlmalşdşr. 

Alt ve Orta SES okul o grencilerinin sşnşf, okul ve diger kutuphaneleri tanşmalarş ve 

yararlanmalarş saglanmalşdşr. Alt SES okul o grencileri sosyallik acşsşndan olumsuz davranşs  

sergilemekte ve kalabalşk ortamlarda bulunmaktan kacşnmaktadşrlar. Bu yuzden sosyal katşlşm 

becerilerinin gelis tirilmesi icin en cok sayşda etkinlik duzenlenmelidir. Alt SES okul 

o gretmenlerinin o grenciler adşna karar verme durumlarşnş kşsştlamalarş gerekmektedir. 

O grencilerin karar verme surecinde sorunu fark etmeden degerlendirmeye kadar olan surecte 

etkin olmalarş gerekmektedir. Sosyal Bilgiler dersinde konular is lenirken alt SES“deki okullarda 

tekrar statejisinin kullanşlmasş o grencilerin bilgileri kendilerinin olus turabilmelerini olumsuz 
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etkilemektedir. Bu yuzden alt SES“de o gretmenlerin tam o grenme modeline uygun ve 

olus turmacş yaklas şma go re olan stratejileri kullanmalarş gerekmektedir. 

O grencilerin ders aralarşnda istedikleri faaliyetlerde bulunmalarş onlarşn dersteki 

dikkatlerini yogunlas tşrmalarşnş saglayabilir. Orta SES okul o grencileri o gretmenleriyle iletis im 

kurmada cekingen davranmaktadşrlar. Bu okullarda go rev yapan o gretmenler derslerde iletis im 

becerilerini gelis tirmelidirler. U st SES“te o gretmenler o grencilere kars ş sabşrlş ve anlayşs lş 

olmak durumundadşrlar. O gretmenler otoriter davranşs lardan cok anlayşs lş tavşr 

sergilemelidirler. Sabşrlş, anlayşs lş, dersi iyi anlatan ve o grencilerle empati kurabilen 

o gretmenler o grencilerle daha iyi iletis im kurabilme becerisini gelis tirebilmektedirler. Alt SES 

o gretmenleri bas ta olmak uzere Sosyal Bilgiler dersinde o gretmenler konulara hakim olmalş, 

icerigi cok iyi bilmelidirler. Alt ve Orta SES o grencileri derslerine iliskin o dev vb. calşsmalar 

icin daha az zaman ayşrmaktadşrlar. O gretmenlerin, o grencilerin ilgi alanş ve gereksinmelerine 

go re o devleri ces itlendirmeleri ve materyallerle desteklemeleri gerekmektedir. Alt ve U st SES 

okul o gretmenleri o grencilerin calşsmalarşnş degerlendirdiginde endis e duygusu da 

yas anmaktadşr. O grencilerde asşrş endis e ve kaygş stres ortamş olus turacagşndan o grenmeyi 

olumsuz etkileyecektir. Bu yuzden o gretmenlerin calşsmalarş degerlendirmeleri sonucunda 

verdikleri do nutler yapşcş olmalşdşr. 

Alt ve Orta SES“te o grencilerin sşnşfta bireysel calşsmalar icin harcadşklarş zaman 

arttşrşlmalşdşr. Bireysel etkinliklere agşrlşk verilmelidir. Alt ve Orta SES okullarda sşnşf 

yo netimi konusunda daha dikkatli olunmalşdşr. Ders sşrasşnda etkinlik dşsşnda olus an gurultu 

o grencilerin konsantrasyonlarşnş olumsuz etkileyebilir. Alt SES“teki okullarda o grenciler Sosyal 

Bilgiler dersinde duz anlatşm yo ntemi kullanşldşgşnda dersi sşkşcş bulabilmektedirler. Ayrşca 

ces itli etkinlik ve yo ntemlerin kullanşlmasş dersin ilgi cekici olmasşnş saglayacaktşr. Soyut 

kavramlarşn anlas şlmasş kolaylas acaktşr. Sosyal Bilgiler dersinin uniteleri is lenirken 

o gretmenlerin o grencileri cok iyi gudulemeleri gerekmektedir. Neyi nicin o grenecegini bilen 

o grenci daha az ezberleme, daha cok anlamlandşrma surecine girecektir. Alt SES okullarş bas ta 

olmak uzere o grencilere ” calşskan„ olma o zelliklerinin kazandşrşlmasş gerekmektedir. Sosyal 

Bilgiler dersinde hazşrlşk kşsmşndaki etkinliklerle kes fetme, acşklama ve derinles tirme surecinde  

o grenciler cok iyi takip edilmelidir. 

Alt SES okul o gretmenleri o grencilerinin pek yetenekli olmadşgşnş dus unmektedirler. 

Oysa o gretmenlerin o grencilerin neden yeteneklerini sergileyemedikleri ile ilgilenmeleri 

gerekmektedir. Bu baglamda aile ve ev ziyaretleri ile proje calşsmalarşna agşrlşk verilmelidir. 

Demokrasinin o nemli kavramlarşndan olan sorumluluk bilincinin az oldugu alt SES okullarşnda 

bu konudaki etkinliklerin artşrşlarak surdurulmesi gerekmektedir. Sorumluluk duygusunun 
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o nemine yo nelik hikaye tamamlama, kavram haritalarş olus turma, ilgili kitaplardan o zet 

cşkarma gibi etkinliklere yer verilmelidir. Ayrşca grup calşsmalarşna yatkşn o grencilerin sayşsşnş 

artşrmaya yo nelik grup faaliyetleri yapşlmalşdşr. O gretmenler bireysel farklşlşklarş dikkate 

almalşdşr. Bu konuda SES“e go re okullarda go rev yapan o gretmenler farklş bireysel o zellikleri 

ile kars şlas acaktşr. Alt SES“te o grenciler cogunlukla sessiz, sakin iken orta SES o grencileri 

calşskandşr. 

O gretmenlerin SES“lere go re Sosyal Bilgiler dersinde go zlemledikleri o grencilerin 

bireysel farklşlşklarş mevcuttur. Orta SES okul o gretmenleri o grencilerin aras tşrmacşlşk yo nunu 

ve derse kars ş olan ilgilerini artşrşcş faaliyetlere agşrlşk vermelidir. U st SES okul o gretmenleri 

o grencilerin bencillikleri ve kşskanclşklarşyla ilgili olmak uzere yuzyuze go rusmeler yaparak 

o grenci aileleriyle birlikte hareket etmelidirler. O gretmenler, go zlemledikleri o grencilerin 

sosyal ortam ve arkadas lşk iliskileri ile ilgili olarak butun SES“lerde cekingen, pasif ve uyumsuz 

o grenciler icin okulda ve okul dşsşnda arkadas larşyla birlikte yapabilecekleri projelere yer 

vermelidirler. SES“lere go re bilgisayar sahibi olma durumlarş degismektedir. Alt ve orta 

SES“deki okullara yapşlan yardşmlar artşrşlmaktadşr. 

O grencilere verilen o devlerin ve miktarşnşn sorun olabildigi orta SES okul o grencileri 

ile o gretmenlerin bu konuyu ele alan toplantşlar ve yuz yuze go rusmeler yapmalarş 

gerekmektedir. Alt SES o gretmenleri ” otoriter„ o gretmen tipinin daha iyi oldugu 

go rus undedirler. Hizmet ici egitim kurslarşnda ” demokratik o gretmen„ olma ile ilgili 

calşsmalara agşrlşk verilmelidir. Sosyal Bilgiler dersi yenilikci ve eles tirel dusunen 

o gretmenlerce verilmelidir. Orta SES okullarda o gretmenler o grencilerin kis isel sorunlarşyla 

daha fazla ilgilenmelidir. Alt SES okul o gretmenleri eles tirel yaklas şmş benimsememe 

konusunda daha titiz davranmalşdşr ve ayrşca yeni s eyleri merak edip deneyen kis iler 

olmalşdşrlar. Sosyal Bilgiler dersinde sşkşlan o grencilerin cogunlukta oldugu alt SES okullarda 

bunun nedenleri o gretmenlerce irdelenmelidir ve kaynagş saptanmalşdşr. O zellikle ders is leme 

yo ntemi, o gretmenin yo ntemlere yatkşnlşgş ve nitelikleri bu konuda etkili olabilmektedir. Sosyal 

Bilgiler dersinde sşnşf tartşsmalarş ve faaliyetlerine katşlan o grencilerin az oldugu alt SES 

okullarda derse kars ş olumsuz tavşrlar ortaya cşkabilmektedir. Bu tur calşsmalara yer 

verilmelidir. Ders konularşnşn dşsşna genellikle cşkşlmadşgş alt ve orta SES okullarda ders ile 

ilgili yas amdan o rneklere agşrlşk verilmelidir. Alt SES okul o gretmenleri sşnşftaki zor durumlarş 

etkisiz hale getirme konusunda daha cok caba harcamalş, o grencilerin sorunlarşnş paylasmalş ve 

onlarş tanşmalşdşr. 

Sosyal Bilgiler dersi konularşnşn kendilerinde heyecan uyandşrdşgşnş belirten 

o gretmenler alt ve orta SES okullarda go rev yapmaktadşrlar. O gretmenlerin kendilerini 
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yenileme, gelis tirme ve Sosyal Bilgiler dersinin icerigini tam anlamşyla o zumsemeleri ile 

heyecan duymalarş arasşnda iliski oldugu so ylenebilir.  Sosyal Bilgiler dersi bas ta olmak uzere 

o grencilerin edindikleri bilgilerin daha az farkşna vardşgş alt SES okullarda duyus sal alanla ilgili 

calşsmalara agşrlşk verilmelidir. Ayrşca hazşrbulunus luluk duzeyleri saptanmalşdşr. Plan yapma 

konusunda orta SES okul o gretmenleri daha hassas davranmalşdşrlar. Planlar bas ta zaman 

yo netimi olmak uzere cevresellik, esneklik ilkeleri uygulandşgşnda bas arşlş bir o grenme ortamş 

yaratabilmektedir. O gretmenler Sosyal Bilgiler dersinde so zlu anlatşmşn yanş sşra tartşsma, soru-

cevap yo ntemlerini de mutlaka kullanmalşdşrlar. Yaparak yas ayarak o grenme ilkesine uygun 

olarak o rnegin muze ziyaretleri, ust SES dşsşnda diger okullarda da cok sayşda ve duzenli olarak 

yapşlmalşdşr. 

Alt SES okullarda Sosyal Bilgiler programşnşn is levselligi, kapsamlşlşgş o gretmenlerce 

sşk sşk go zden gecirilmelidir. Alt ve orta SES okullarda o gretmenler Sosyal Bilgiler dersinde 

neyi, nicin, nasşl yapacaklarş konularşnda bilincli olmalşdşrlar. Bilgisayar sahibi olma ve ders 

materyallerini hazşrlarken yararlanma konularşnda o gretmenlerin SES“lere go re farklşlşk 

go stermeleri so z konusudur. Sosyal Bilgiler derslerinde bilgisayar gibi ces itli egitim 

teknolojilerinin kullanşlmasş konusunda o gretmenlerin daha hassas davranmalarş gerekmektedir. 

Bilgi toplumu bireyini yetis tirmeye yo nelik bireyler yetis tirilirken Sosyal Bilgiler programşnda 

yer alan beceri ve degerler dikkate alşnmalşdşr. 

O gretmenler o grencileri ile iletis imde empati kurma ve etkin dinleme kurallarşnş 

uygulamalşdşr. Alt SES okullarda o gretmenler arasş iletis im ve isbirligi gelis tirilmelidir. 

Paylas şmlar sayesinde yeni yo ntemler daha kolaylşkla uygulanabilmektedir. Ekip olma ruhuyla 

hareket edilmelidir. Alt SES okul o gretmenlerinin bir kşsmş o gretmenlik deneyimlerini yetersiz 

bulmaktadşrlar. Bu deneyimlerin artşrşlmasş amacşyla ek kurslar ve calşsmalar duzenlenmelidir. 

O zellikle alt ve orta SES okul o gretmenleri, egitim ve o gretimin kalitesinin artşrşlmasşna hizmet 

eden butun kurslara katşlmalşdşrlar. Alt SES okul o gretmenleri bas ta olmak uzere kendilerini 

yenilerken, her turlu kaynagş takip etmeye calşsmak, yenilikleri kabullenmek, okuma ve 

aras tşrmaya zaman ayşrmak, aras tşrmacş bir kimlige sahip olmak durumundadşrlar. 

Sosyal Bilgiler dersinde o dev ve baska uygulamalarşn paylarşnşn bireyselligin o n planda 

olacak s ekilde artşrşlmasş gerekmektedir. O zellikle alt ve orta SES okul o gretmenleri Sosyal 

Bilgiler dersinde o grencilere uygulamalarla ilgili o n acşklamalarş daha ayrşntşlş bir s ekilde ve 

o rneklendirerek yapmalşdşrlar. O gretmenler bireysel baglamda sosyal iliskileri ve o grenme 

durumlarşna iliskin ne dus unduklerini o grencileriyle paylasmalşdşr. C ocuklarşn yaratşcşlşklarşnş 

ortaya cşkarabilmek icin soru sorma ve tartşsma, beyin fşrtşnasş yo ntemi uygulamalş, kendilerini 

ifade etme fşrsatş verilmeli, projeler hazşrlatşlmalş ve ilgi alanlarş saptanmalşdşr. 
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Sosyal Bilgiler dersinde o grencilere sorulan sorular ile yaratşcşlşklarş gelis tirilirken 

neden sonuc iliskilerini ortaya koyan, guncelle baglantşlş ve cocugun duzeyine uygun olmasşna 

dikkat edilmelidir. O gretmenler, aktiviteleri uygularken grup calşsmalarş ile tartşsma,beyin 

fşrtşnasş, gezi gibi yo ntemlerle ilgili faaliyetlere de cok yer vermelidir. O zellikle alt ve orta SES 

okul o gretmenleri butun o grencilere ders suresince soru yo neltmeli ve herkesin etkinliklere 

katşlşmşnş saglamak icin gudulemeyi o n plana cşkarmalşdşr. 

Sosyal Bilgiler Programş uygulanşrken sşnşflarda drama, tartşsma, gezi, go zlem, grup 

calşsmalarş vb. gibi butun yo ntemler ve teknikler coklu zeka alanlarşna uygun sekilde olmalşdşr. 

O gretmenler cocuklarşn calşsmalarşnş yo netirken gudulenme saglanarak grup calşsmalarş ile ve 

sorularla olumlu pekis tirecler kullanşlmalşdşr. O gretmenler resmi programş uygularken en cok 

icerigin yogun olmasşndan sşkşntş cekmektedirler. Sosyal Bilgiler dersinin saatlerinin artşrşlmasş 

gerekmektedir. Butun o gretmenler ” etkili o gretmenlik sistemli calşsma„ programlarşna  

katşlmalşdşrlar. 

O grencilerin destekli performanslarşnş degerlendirirken ev ve aile etkenleri de dikkate 

alşnmalşdşr. C agdas  egitime iliskin olumlu degis imlerin olabilmesi icin bas ta o zellikle 4. ve 5. 

sşnşftaki o grencilere sorumluluk bilincinin kazandşrşlmasş gerekmektedir. Bu konuda o zellikle 

o grencilerde davranşs  bozukluklarş ve kulturel degerlerden uzaklasma, o gretmene olan saygşnşn 

azalmasş, kitap okumayş sevmeme gibi ortaya cşkan olumsuz durumlarşn cok iyi 

degerlendirilmesi gerekmektedir. O gretmenler o grencilerin yaratşcşlşklarşnş gelis tirmek icin 

aktif o grenme ve coklu zeka uygulamalarşna yo nelik calşsmalar yapmalşdşrlar. O zellikle Sosyal 

Bilgiler dersi her turlu materyalleri kullanmalşdşrlar. O grencilerin konularla ilgili yorum ve 

dus unceleri mutlaka alşnmalşdşr. 

Alt SES okul o gretmenleri arasşnda o grencileriyle yeteri kadar rehberlik yapşp iletis im 

kuramadşklarşnş belirten o gretmenlerin varlşgş dikkat cekicidir. O zellikle alt SES okullarda 

o grencilere yo nelik sosyal ve ortak etkinlikler artşrşlmalşdşr. Bu surece ailelerin de katşlşm ve 

destekleri saglanmalşdşr. Alt ve orta SES okullarda o grenci aileleriyle yuz yuze ve birebir 

go rusmeler yapşlmalşdşr. 7.sşnşf o grencilerinin Sosyal Bilgiler programşnşn ilkelerinden olan 

guncellik ilkesi dogrultusunda yetis ebilmeleri icin duzenli olarak gazete okuma alşskanlşgş 

kazandşrşlmalşdşr. O grencilerin aktivitelere katşlmalarş ile ilgili olarak 4.sşnşf o grencileri kadar 

7.sşnşf o grencileri de tesvik edilmelidir. 

O gretmenler 4.sşnşf Sosyal Bilgiler dersinde o devlerin miktarş ve niteligini o grencileri 

tanşyarak duzenlemelidir. O gretmenlerin ailelerin ergenlik do nemi ile ilgili bilgileri saglşklş bir 

s ekilde edinmeleri, o grencileri ve davranşs larşnş go zlemlerken ve degerlendirirken dikkate 

almalarş gerekmektedir. Zira bu do nemde o grenciler, yeteneksiz, sessiz, sorumluluk sahibi 
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olmama egiliminde olabilirler. O gretmenler Sosyal Bilgiler dersinde okuduklarşnş anlama 

konusunda ” iyi„ olduklarşnş ifade eden erkek o grencilere yo nelik okuma calşsmalarş yapmalşdşr. 

Erkek o grencilerin okuma alşskanlşklarş daha cok gelis tirilmelidir. O gretmenler okul ici ve dşsş 

faaliyetlerde erkek o grencilerin ” sosyal faaliyet ve spor„da, kşz o grencilerin ise ” el becerileri„ 

ile ilgili konularda iyi olmalarşnş dikkate almalşdşr. 

Sosyal Bilgiler dersinde erkek o grencilerin de tartşsma yo ntemine yatkşn hale 

getirilmesi icin gerekli hazşr bulunus luluk calşsmalarş yapşlmalşdşr. Sosyal Bilgiler dersinde 

erkek o gretmenlerin o grencileri sşkşlmaktadşr. O zellikle farklş yo ntemleri uygulayarak ders 

yapşlmalşdşr. Erkek o gretmenler bu derste tartşsma ve etkinliklere katşlan o grencileri tesvik 

ederek katşlşmş artşrabilir. Ayrşca Sosyal Bilgiler dersine giren erkek o gretmenlerin o grenci 

aileleriyle go rusme konusuna agşrlşk vererek o grenci gelis imleriyle ilgili calşsmalara daha cok 

agşrlşk vermelidir. Erkek o gretmenler kutuphanelerini gelis tirmelidirler. O gretmenler Sosyal 

Bilgiler dersinde daha cok heterojen gruplar olus turarak dersleri is lemelidirler. O grencilere 

calşsma becerilerini kazandşrmak icin grup calşsmalarş yapşlmalşdşr. Sşnşfta verilen o duller, 

o grencilere yarşsma icinde sahip olduklarş dereceleri ifade etmektedir. Rekabet ortamş 

o grencilerin motivasyonunu artşrmaktadşr. O grenme ortamlarş olus turulurken bunlar dikkate 

alşnmalşdşr. O grencilerin, iyi olduklarş konulardaki bas arşlş olmalarşnşn bas lşca nedeni zaman 

ayşrşp caba go stermeleridir.  O gretmenler o grencilerin caba go stermeleri icin zemin 

hazşrlanmalşdşr. 

O grencilerin yaptşklarş o devlerinin bas arşsşnş belirleyen en o nemli o lcut o devin icindeki 

bilgiler olmaktadşr. Bu yuzden o gretmenler, o grencilerinin ilgi ve gereksinimleri dogrultusunda 

onlarş calşsma ve aras tşrmalara yo nlendirmelidir. O gretmenler, o grencilerin o devlerini ve sşnav 

sonuclarşnş degerlendirirken onlarşn heyecanlandşklarşnş go z o nunde bulundurmalşdşr. Ayrşca 

o grencilerin, bir s eyleri yanlşs  yapmaktan korkmalarş ve iyi not alamama endis esi yas amalarş 

durumu da dikkate alşnmalşdşr. Sosyal Bilgiler dersinde sşnşfta uygulanan etkinlikler, 

o grencilerin dus uncelerini ifade edebilmeleri icin en uygun ortamş hazşrladşgş dikkate 

alşnmalşdşr. 

Sosyal Bilgiler dersinde tartşsmalara katşlmayş sevmeyen o grencilere yo nelik o n 

calşsmalar yapşlmalşdşr. Bu baglamda eles tirel dus unme ve sorumluluk sahibi olma becerilerine 

yo nelik etkinlikler artşrşlmalşdşr. O gretmenlerin, Sosyal Bilgiler dersinin konularşnşn 

kendilerinde heyecan uyandşrmasş icin mesleki gelis imlerini sagladşklarş kutuphaneye sahip 

olmalarş, muze ziyaretleri icin zaman ayşrmalarş gerekmektedir. O gretmenlerin, o grencilerinin 

Sosyal Bilgiler dersinde tam bir bilinclilige sahip olundugunu dus unmelerinde, o grenci 

aileleriyle cocuklarşnşn gelis imini konusmalarşnşn, calşsmalarşnda yardşmcş el kitaplarşna sahip 
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olmalarşnşn ve seminerlere katşlmalarşnşn cok o nemli etkileri oldugu unutulmamalşdşr. 

O grencilerin okuduklarşnş anlamalarş konusunda cok zayşf olduklarş saptanmşs tşr. Bu baglamda 

etkili okuma stratejilerine buyuk o nem verilmelidir. Sosyal Bilgiler dersinde olus turmacş 

yaklasşm icin o nce bilgilerin saglşklş bir s ekilde kazanşlmasş gerekmektedir. 

O grencilerin, sadece ilgilerini ceken kitaplarş okumakta şsrarlş olmalarş o gretmenlerin  

kitap seciminde bu o lcutu dikkate almalarşnş gerekli kşlmaktadşr. Sşnşfta olumlu bir hava 

yaratşlmasşnda, o gretmenin kis iliginin ve derse hazşr gelmesinin o nemli bir rolu bulunmaktadşr. 

O gretmenlerin o grenci aileleriyle de isbirligi icerisine girmesi son derece o nemlidir. Okulun ve 

sşnşfşn fiziki s artlarşnşn o grencilerin cagdas  bilgi kazanşmşnda etkisi buyuktur. Bu nedenle fiziki 

kosullarşn o grencilerin mumkun oldugunca gelis tirilmesi faydalş olabilir. O grencilerin kis isel 

sorunlarşnş co zmede erkek o gretmenlerin de kendilerini gelis tirmeleri gerekmektedir. Ancak 

bayan o gretmenler yeni s eyleri merak edip onlarş deneme yo nlerini daha cok gelis tirmek 

zorundadşrlar. O gretmenlerin o grenci aileleriyle yaptşklarş toplantşlarda bu konuyu dile 

getirmeleri gerekmektedir. U st SES“deki okullarda sadece oyun oynama amacşyla bilgisayarş 

kullanan erkek o grenciler kşz o grencilere go re cogunluktadşr. 

O ncelikle derse kars ş olumlu tutumlar gelis tirilmeye calşsşlmalş, o gretmenler uygun 

yo ntem ve teknolojiden faydalanarak o grencilerin aktif katşlşmşnş saglamaya calşsmalşdşr. 

Sosyal Bilgiler derslerinin ust SES“deki okullarda en sevilen dersler arasşnda son sşralarda yer 

aldşgş go rulmektedir. Oysa sosyal bilgiler, o grencilerin toplumsal, ekonomik, sosyal konularda 

gelismelerini, iyi insan ve iyi vatandas lar olmasşnş saglayan bir konu alanşdşr ve o rgun egitim 

kurumlarşnda asla ihmal edilmemesi gereken derslerin bas şnda gelmektedir. Bu baglamda 

o grenci ailelerinin, o gretmenlerin ve o grencilerin bilgilendirilmesi saglanmalşdşr. O gretmenler 

ces itli egitim amaclş ve kendilerini gelis tiren kurslara katşlşmlarş acşsşndan incelendiginde, ust 

sosyo ekonomik gruptaki o gretmenlerin daha cok kurslara katşldşklarş go rulmektedir. Alt 

SES“de bu oran iyice azalmaktadşr. Bu durum, ust SES“deki o gretmenlerin daha cok o zel 

sekto rde calşsmasşndan ve meslektas larşyla daha sşkş bir rekabet icinde bulunmalarşndan ileri 

gelebilir. Ayrşca bu grup maddi imkanlar acşsşndan daha iyi s artlara sahip oldugundan kurslara 

katşlşm daha kolay gerceklesmektedir. Alt SES“deki o gretmenlerin kurslara katşlşmşnda bir 

takşm maddi imkanlar saglanmasş daha faydalş sonuclar verecektir. O grenciler bir o nceki yşla 

go re bilgiyi elde etme surecinde kendilerini yeterli hissetmektedir. Yeterli olmadşgşnş 

dus unenlerin cok sayşda oldugu go rulmektedir. Bilgiyi elde etme surecinde o grencilerin bilis sel, 

duyus sal ve devinis sel alanlarşnda gelis imleri icin aras tşrma gerektiren o devler verilmelidir. 

O devler yaratşcşlşgş, eles tirel dus unceyi, vb. gunumuz insanşnda bulunmasş gereken nitelikleri 

kazandşrmaya do nuk olmalşdşr. Aras tşrma yapşlşrken bir sonraki as amaya merak uyandşrşlmalş, 



 193 

her s ey hazşr olarak o grencilere verilmemelidir. Konularş anlamak icin arkadas larşndan fazla 

calşs an o grenciler aileleri, o gretmenleri tarafşndan takdir ve o vguyle tesvik edilmelidir. 

So ylediklerinin kabul edilmeme durumunda kaybetmis lik duygusu yas ayanlarşn daha 

cok alt SES“deki okullarda oldugu saptanmşs tşr. O gretmenler Sosyal Bilgiler dersinde 

o grencilerin giris imcilik, hayşr diyebilme ve dus uncelerini acşkca ifade edebilme becerileri icin 

daha fazla zaman ayşrmalşdşr. O gretmenler, o devler yapşlşrken belli kalşplara uyulmasşnş 

istememelidir. Sşnşfta o grencilerin oturma duzenleri ile ilgili olarak o gretmenlerin bazen o grenci 

isteklerini dikkate almalşdşr. O gretmenler, Sosyal Bilgiler Programşnşn kapsamlş, is levsel, fşrsat 

es itligi yaratma acşsşndan degerlendirme yapmalşdşr. Bilgisayar sahibi olmalarşna ragmen her 

zaman ders materyali hazşrlamada bilgisayardan yararlanşlmadşgş go zlenmis tir. Bilgisayar 

kullanşmş etkin hale getirilmelidir. C agdas  egitime iliskin olumsuz degismelerin basşnda zaman 

problemlerinin olmasş, istenmedik davranşs larş yapan o grencilerin varlşgş, sosyal ve sportif 

faaliyetlerin azalmasş, oyun alanlarşnşn ve bilgisayar olanaklarşnşn azlşgş gelmektedir. Zaman, 

birey teknoloji ile ilgili sorunlar giderilmelidir. 

 
O grenci Ailelerine Yonelik O neriler 

 

Hatalarşnş acşkca so ylemekten cekinen o grencilerin cogunlukta oldugu alt ve ust 

okullarda oldugu saptanmşs tşr. Bunda, okul ve aile ortamşndaki beklentiler, do nutlerin niteligi 

ve o grenci ailelerinin uslubu etkili olmaktadşr. Bu nedenle o grencinin yakşn cevresindeki 

yetiskinlerin mumkun oldugunca anlayşs lş olmalarş gerekmektedir. Sorumluluk bilincinin 

%50“lerden %100“lere cşkarşlmasş gerekmektedir. O grencilerin bireysel farklşlşk ve 

o zelliklerine go re sorumluluklar verilmelidir. Bireysel ve toplumsal sorumluluklar 

gelis tirilmelidir. 

Alt ve Orta SES o grencilerinin farklş etkinliklere katşlmalarşnş saglayabilmek icin ilgi 

ve yetenekleri tespit edilmelidir. Alt SES okul o grencileri kendilerini yetiskin gibi 

go rmemektedirler. Ailelerin cocuklarşnşn yapabilecekleri sorumluluklarş vermeleri ve yerine 

getirilip getirilmedigini kontrol etmeleri gerekmektedir. Orta ve ust SES“te ise kendilerini 

yetiskin gibi go ren o grencilerin daha cok olmasşndan dolayş aile ve o gretmenlerin cocuklarşn 

bulunduklarş yas a go re beklenti icinde olmalarş gerekmektedir. 

O grencilerin davranşs larşnş daha cok anneleri kontrol etmektedir. Bu baglamda 

annelerin bilincli, egitimli olmalarş o nemlidir. Ayrşca Sosyal Bilgiler dersi alan o grenciler kendi 

davranşs larşnş kendileri kontrol edebilmelidir. Alt ve Orta SES okullarda o grencilerin kendi 

davranşs larşnş kontrol edebilmelerine yo nelik calşsmalar artşrşlmalşdşr. Aileler cocuklarşnşn 
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arkadas  secimi konusunda cogunlukla olumlu tavşr sergilemektedirler. Ancak yine de endis eleri 

mevcuttur. Sosyal Bilgiler dersi programşnda yer alan degerler bu konuda oldukca etkili rol 

oynamaktadşr. Bunlarş saglşklş bir s ekilde o grenciye kazandşrmakla bu endis eler son 

bulabilecektir. O zellikle Orta SES“teki aileler bu konuda daha fazla endise icindedirler. 

O grenciler zamanlarşnş en cok arkadas larş ve aileleriyle gecirmektedir. Aile icinde ve sosyal 

ortamda da o grenciler go zlenebilmelidir. 

U st SES okullarda o grencilerin okul dşsşnda en cok yapmayş sevdikleri faaliyetler 

arasşnda kitap okuma ilk sşralarda yer almaktadşr. Bu yuzden okul dşsşnda da kitap okuma 

o zendirilmelidir. O grenciler en yakşn olduklarş coklu zeka alanlarşna ve isteklerine go re 

etkinliklere yo nlendirilmelidir. Aileler bu konularda baskş yapmamalşdşr. Aynş s ekilde Alt SES 

okullardaki o grencilerin daha sosyal olmalarş icin etkinlikler grup calşsmalarş s eklinde 

yapşlmalşdşr. Baskşcş aile ve okul ortamş yerine demokratik aile ve okul ortamş yaratşlmalşdşr. 

Aile uyelerinin birlikte olmalarş,  yemek ortamşnş paylasmalarş, okul ile aile arasşndaki 

iliskilerin yurumesinde yarar saglayacaktşr. 

C ocuklarşyla en fazla zaman paylas an kis ilerin anneler oldugu saptanmşs tşr. 

O grencilerin kitap okuma alşskanlşklarşnş kazanmada ailelerin buyuk rolu vardşr. Alt SES 

okullarda o grenci ailelerine yo nelik okuma-yazma kurslarş acşlmaktadşr. Alt SES okullarda 

o grenci anne ve babalarşnşn sosyal aktivitelere katşlmama durumlarşna yo nelik olmak uzere 

o gretmenler cevre gezilerine ve ailelerin icinde yer alabilecegi sosyal aktivitelere yer 

vermelidirler. Alt SES“deki aileler karar alma ve karar verme konusunda bilgilendirilmeli ve 

isteklendirilmelidirler. O grencilerin Sosyal Bilgiler dersinde edindikleri bu konularda ki 

bilgilerin arkadas tan arkadas a yaklas şmş ile aile uyelerine aktarmalarş saglanabilir. Alt SES aile 

uyeleri cocuklarşnş bir birey olarak go rebilmelidir.  

Alt SES“deki aileler cocuklarşnşn haftalşk o dev, oyun vb.. konularla ilgili faaliyetlerini 

planlayabilmeleri saglanmalşdşr. O gretmenler o grenci aileleriyle yaptşklarş go rusmelerde bu 

konuya ayrş bir o nem vermelidir. Ayrşca okul ici ve okul dşsş etkinliklerle ilgili iletis im kurma 

zamanş ve suresiyle ilgili konular ele alşnmalşdşr. C ocuklarşnş yetiskinligin fiziksel go runumune 

ulas şncaya kadar bedensel gelis im acşsşndan eksiklik do nemi yas ayan birisi olarak go ruldugu alt 

SES“deki ailelerin cocuklarşn gelis im o zellikleri acşsşndan bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sşkş 

kurallarla cocuk yetis tirmenin en fazla oldugu alt SES ailelerinin demokratik aile modeline 

gecmeleri saglanmalşdşr. Ko tu so zler, kşzgşnlşk, o fke ve bagşrma yerine o vgu cumleleri 

kullanşlmalşdşr. Taktir edilme, kabul edilme, dinlenilme istendik davranşs larşn kazanşmşnda 

daha etkilidir. Tam tersi durumda o grencinin kendisini as agşlanmşs , hayal kşrşklşgşna ugramşs  ve 

verimsiz hissetmesi so z konusudur. Ailelerin empati kurmalarş saglanmalşdşr. 
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Alt SES o grenci aileleri cocuklarşnşn o devlerinin yapşmşnda en az yardşm edebilen 

grubu olus turmaktadşr. O gretmenlerin o devlendirmelerde bu durumu dikkate almalarş 

gerekmektedir. Alt SES“deki ailelere yo nelik cevre bilinci calşsmalarş artşrşlarak 

surdurulmelidir. Sosyal Bilgiler dersinin kapsamş icerisinde yer alan, o grencinin okul dşsşnda bir 

birey olarak yetismesi ve bu baglamda okul dşsş zamanşn yo netimi de o nem kazanmaktadşr. Alt 

SES okul o gretmenleri bu konuda bas arşlş degildir. Bu yuzden o grencinin okul dşsşndaki 

zamanlarşnş nasşl, nerede, nicin ve ne s ekilde harcadşklarşna yo nelik geri do nutler almalarş ve 

tavsiyede bulunmalarş, kontrol etmeleri gereklidir. O grencilerin bireysel farklşlşklarş coklu zeka 

uygulamalarş, anket, go zlem formlarş, aile, rehber o gretmenle isbirligi calşsmalarş ile 

co zumlenebilir. 

Bes inci sşnşftaki o grencilerle 6. sşnşftaki o grencilerin tutum ve go rus lerinde 

farklşlasmalar ortaya cşkmaktadşr. Bu yuzden bu do nemdeki o grencilerin gelis im o zelliklerinin 

ve davranşs larşnşn cok iyi go zlenmesi gerekmektedir. 6. ve 7. sşnşf o grenci aileleri bilgisayar 

sahibi olma ve internetten yararlanma konularşnda daha dikkatli ve istekli olmalşdşrlar. Karar 

alma ve karar verme konularşnda aileleri 7.sşnşf o grencilerinin go rus lerine basvurmalşdşr. 

Aileler cocuklarşnşn yas ş ilerledikce onlarş mantşksal konusmalar yaptşklarşnş 

dus unmemektedirler. O grenci aileleri bu go rus lerini cocuklarşnş, cocuklarşnşn cevresini, 

sorunlarşnş tanşyarak degis tirebilir. 4.sşnşf o grenci aileleri cocuklarşna kars ş olumsuz tepkilerini 

cok sert bir dille go stermektedirler. Aileler cocuklarşnş birer birey olarak go rduklerinde ve 

sabşrla onlarş dinlediklerinde daha farklş tepkiler go sterebilirler. O zellikle 6.sşnşf o grenci 

aileleri, ev o dev yapma sşrasşndaki yardşmlarşnş artşrmalşdşr. 7.sşnşf o grenci aileleri cocuklarşnşn 

okullarşnda yeterince bilgi sahibi olamadşklarşnş dusunmektedirler. Bu baglamda daha o nceki 

yşllarda okul-aile isbirligi kapsamşnda gerekli olan destekler saglanmalşdşr. Aileler 4.sşnşftan 7. 

sşnşfa dogru cocuklarşyla ilgili beklentilerini artşrmalarşna ragmen onlara okul hayatşyla ilgili 

ayşrdşklarş zaman azalmaktadşr. Bu durum da dikkat cekicidir. Ancak 7. sşnşf o grenci 

annelerinin cogunlugu calşsmaktadşr. 

Alt SES bas ta olmak uzere butun SES“lerde o grencilerin kardes leri ile aralarşnda 

kşskanclşklarşn yas anmasş durumunda o gretmenler, egitim uzmanlarş es liginde aileler ile 

yaptşklarş toplantşlarda yapmalarş gerekenleri anlatmalşdşrlar. O grenci aileleri genellikle 

cocuklarşnş sorumlu birer yetiskin gibi davranmaya yureklendirmektedir. Ancak alt ve orta 

ses“teki o grenci aileleri cocuklarşna karsş daha olumlu tavşr takşnmalşdşrlar. Ailelerin o zellikle 

derslere kars ş ilgisi azalan 6.ve 7. sşnşfa devam eden cocuklarşnşn durumlarşnş o gretmenlerine 

bildirmeleri gerekmektedir. 
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Butun SES“lerde ve Sosyal Bilgiler dersinin okutuldugu sşnşflarda devam eden 

o grencilerin aileleri bazen anlayşs lş bazen otoriter uslub kullanmaktadşrlar. Demokratik anne-

baba tipinin yaygşnlasmasş o grencilerin de demokrasiyi benimsemelerinde etkili olabilir. 

O zellikle alt SES ailelerde baba otoriter anne daha anlayşs lşdşr. O grenciler guzel bir yas am icin 

iyi bir egitim ve is in olmasş gerektigini fark edebilmektedirler. Meslek secimi konusunda ust 

SES aileleri cocuklarşna tercih hakkşnş vermektedir. Alt SES“teki aileler meslek seciminde 

cocuklarşnş o zgur bşrakmalşdşr. Aileler egitime kars ş artan motivasyon yaratabilir, becerileri, 

dus unceleri, istekleri ve fikirleri ile cocuklarşnşn bas arşlş ve mutlu bireyler olarak yetis tirilmeleri 

saglanabilir. Aileler bilgisayar konusunda cinsiyet ayrşmş yapmamalşdşrlar. Kşz cocuklarşn da 

aynş s ekilde bilgisayar sahibi olmalarş saglanmalşdşr. Ailelerin o grencilerin o devleri ve 

niteliginin sorun olmadşgşnş dus unmeleriyle babalarşn kitap okumalarş ve cocuklarşnş iyi s eyler 

yaptşgşnda takdir etmeleri arasşnda iliski vardşr. Babalarşn bu baglamda tesvik edici olmalarş 

gerekmektedir. 

Ailelerin cocuklarşyla okul ici ve dşsş etkinliklerle ilgili iletis im kurmalarş ile anne ve 

babalarşn o grenim duzeyleri arasşnda guclu bir iliski olmasş dikkat cekicidir. Annelerin ve 

babalarşn o grenim duzeyi ile cocuklarşn okullarşyla ilgili iletis im kurma suresi ve haftalşk o dev, 

spor vb. planlarş yapmalarş arasşndaki guclu iliskiler dikkat cekicidir. Ailelerin cocuklarş icin 

haftalşk o dev, spor vb. planlarş yapmalarş ile demokratik olma ve dayak olayşna inanmalarş 

arandaki iliskiler o nemlidir. O grencilerin cogunlugunun dersleri sevmemeleri bas arşsşz 

olmalarşna yol acmaktadşr. Bu yuzden dersleri sevmeme nedenlerinin ortaya cşkarşlmasş icin 

o grencilerle ve aileleriyle bireysel farklşlşklarşn da ele alşndşgş o zel toplantşlar yapşlmalşdşr. 

O grencilerin, bilgisayardan yazş yazma gibi is lemleri yapmanşn yanş sşra aras tşrma yapmak 

amacşyla da yararlanmalarş saglanmalşdşr. 

O grencilerin babalarşnşn, cok kitap okumalarş ve cocuklarşnş iyi s eyler yaptşgşnda takdir 

etmeleri onlarşn o devleri ve o devlerinin niteligiyle daha fazla ilgilenme ve verimli olmalarşna 

neden olmaktadşr. O grencilerin okul dşsşndaki bir haftalşk surecte en cok yaptşklarş etkinlikler 

icerisinde yazma, bilgisayar kullanşmşnşn yanşnda okuma, isbirligi yapma, muzik ve resimle 

ugrasma, oyun oynama, go zlem yapmalarş da tesvik edilmelidir. C atşsmalarşn genellikle 

annelerle yas andşgş go rulmektedir. Anneler cocuklarşyla daha fazla zaman gecirmektedirler. 

Annelerin bilincli ve sabşrlş olmalarş, cocugunu her acşdan tanşmalarş, cocuklarşna 

guvendiklerini hissettirmeleri gerekmektedir. 5. sşnşflarda bazen kardes ler arasşnda as şrş 

kşskanclşk yas anmaktadşr. Kardes ler arasş iletis im ile ilgili o zel go rusmeler yapşlmalşdşr. 

Kardes lerine yo nelik kucuk sorumluluklar verilmelidir. Anne ve babalarşn calşsma tempolarş 

cocuklarşn okul hayatşnş olumsuz etkileyebilmektedir. Aileler kaliteli birliktelik kurallarşna go re 
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hareket etmelidir. Alt SES“deki aileler ileride cocuklarşnşn kendilerine bakmalarş gerektigi 

go rus undedirler. Gunumuzde bireyler kendilerinden sorumludurlar. Aileler farklş beklentiler 

icinde olmalş, kendi kendisine yeter hale gelmelidir. 

 

O grencilere Yonelik O neriler 

 

Sosyal Bilgiler dersinde gercekles tirilen bir aktivitenin ardşndan o grenciler 

yeteneklerinin gelis tigini, etkinlige katşlma isteginin arttşgşnş, sosyalles tigini, hayal guclerini ve 

kelime dagarcşklarşnş gelis tirdigini ve rahatladşklarşnş belirtmektedirler. Sosyal Bilgiler dersinde 

o grencilerin dersteki calşsmalara ilgilerini yogunlas tşrmalarş ile kşsa ve uzun do nemdeki 

hedeflerine ulasmalarş arasşnda bir bag so z konusudur. Ezbersiz bir egitim icin bu o nkosuldur. 

C alşsma sonucunda elde edilen bas arş hazzş ilgi yogunlasmasşnda etkilidir. Bu yuzden 

o grenciler, yapabilecekleri calşsmalarş secebilmelidir. 

O grencilerin, okul dşsşnda gunluk etkinlikleri yaparken serbest bir ortamda hareket 

etmeleri, gudulenmelerine ve sosyallesmelerine katkş saglayacagşndan Sosyal Bilgiler 

derslerindeki basarşlarşna katkş saglayacaktşr. O grenciler; durust, samimi ve paylas şmcş 

o zelliklerini tas şyanlarş arkadas  olarak secmek istemektedirler. Bu degerlerin daha cok yer 

aldşgş ortamlar yaratşlmalşdşr. C ok calşsma ve etkin dinleme, derste bas arşlş olmayş 

saglayabilmektedir. Bu yuzden etkin dinleme ile ilgili calşsmalar mutlaka yapşlmalşdşr. 

Grup calşsmalarşnşn erkek o grenciler tarafşndan da yuksek oranda benimsenmesi 

heterojen gruplarşn bas arşsşnş artşracaktşr. Erkek o grencilerin arkadas larşyla bir arada olmak icin 

etkinliklere katşlma istegi ile kşz o grencilerin o gretmen baskşsşyla etkinliklere katşlma istekleri 

dikkat cekicidir. Kşz o grenciler gibi erkek o grencilerin de calşskan ve yardşmsever, sorumluluk 

konularşnda istikrarlş olmalarş saglanmalşdşr. Bu konulara yo nelik etkinliklere agşrlşk 

verilmelidir. O grencilerin anlas amadşklarş kis ilerle konusmayş tercih etmemektedirler. 

Etkinlikler acşcşndan bakşldşgşnda da; isbirligi gerektiren etkinlikler o grenciler arasşnda en az 

paya sahip oldugu go rulmektedir. Bu nedenle o grencilerin iletis im becerilerinin arttşrşlmasş ve 

grup calşsmalarşnşn arttşrşlmasşnda daha cok caba go sterilmesi gerekmektedir. O grencilerin cok 

iyi olduklarşnş ifade ettikleri konularşn bas şnda sosyal faaliyetler ve spor gelmektedir. Bunu 

daha dus uk oranlarda el becerileri okuma-yazma ve aras tşrma yapma izlemektedir. Bu nedenle 

okuma yazma ve aras tşrma yapma alanlarşnda o grencilerin kendilerini gelis tirmelerine olanak 

verilmeli ve aras tşrma o devleri ile sosyal faaliyetler kaynas tşrşlarak grup calşsmalarş vb. tesvik 

edilmelidir. 
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Aras tşrmada, kis ilik o zelliklerinin iki fakto r altşnda toplanabilecegi ortaya cşkmşs tşr. 

Bunlardan birinci fakto ru iyi dinleyici olma, sosyal olma, sorumluluk sahibi olma, calşskan 

olma, iyi davranşs lş olma, yardşmsever olma ve yetenekli olma maddeleri olus turmaktadşr. 

Ikinci fakto ru ise kars şlşk vermeme ve sessiz olma o zellikleri olus turmaktadşr. Kars şlşk 

vermeme ve sessiz olma gibi, daha cok pasif kis ilik o zelliklerini tas şyan o grencilerin birinci 

fakto rdeki kis ilik o zelliklerinin de gelis tirilmesine o zel bir o nem verilmelidir. Bo ylelikle, 

o grencilerin cagşmşzşn gerektirdigi insan modeline daha cok yaklasmasş saglanabilecektir.  

Yapşlan fakto r analizleri sonucunda o grencilerin Sosyal Bilgiler derslerinde bilgiyi 

edinme ve degerlendirme o zelliklerini gelis tirmek icin kaynaklarş etkili kullanma, aras tşrma 

yapma, demokratik olma, paylas şmcş olma, sosyal olma, sorumluluk sahibi olma, planlama,  

yaratşcş olma konularşna yo nelik etkinliklere daha cok agşrlşk verilmelidir. O grencilerin uyum 

o zelliklerini gelis tirmek icinse, uzlasmacş olma, cevre duyarlşlşgş ve hukuk kurallarşndan 

haberdar olma konularşyla ilgili o grenme ortamlarş saglanmalş ve ces itli etkinliklerle mutlaka 

desteklenmelidir. O grencilerin cagdas  bilgiyi edinimde insiyatif kullanma becerilerinin 

gelis tirilmesi icin ise, bas ta karar verme olmak uzere, kendine guvenme, o grenme o grenme ve 

denetimin icselligi maddeleri uzerinde durulmalş ve o grencilerin bu o zelliklerinin 

gelis tirilmesine yo nelik disiplinlerarasş calşsmalar ve etkinlikler yapşlmalşdşr. Eles tirel dus unme 

becerilerinin sosyo ekonomik statuyle iliskisi dikkate alşnarak, bas ta alt sosyo ekonomik statu 

o grenciler olmak uzere, tum o grencilerin eles tirel dus unme yeteneklerinin gelis tirilmesine 

calşsşlmalşdşr. Sosyal Bilgiler derslerinde o grencilerin cagdas  bilgiyi edinimi ve kullanşmşnda 

sşnşf duzeyinin o nemli oldugu go rulmus tur. O gretmenlerin, Sosyal Bilgiler derslerinde 

o grencilerin gelis im o zelliklerini ve onlarşn hazşr bulunus luluk duzeylerini o zellikle dikkate 

almalarş gerekmektedir.  

O grencilerin cagdas  bilgi edinimini ve kullanşmşnş etkileyen fakto rler genel olarak 

degerlendirildiginde, o gretmen, aile, okul ve okul yo netimi vb alanlarda her turlu niteliksel 

artşsşn, o grencilerin cagdas  bilgi edinimini ve kullanşmşnş olumlu yo nde etkileyecegi 

tartşsşlmazdşr. O zellikle Sosyal Bilgiler derslerinin vizyonuna uygun olarak 21. yuzyşlşn cagdas , 

Ataturk ilkeleri ve inkşlaplarşnş benimsemis , Turk tarihini ve kulturunu kavramşs , temel 

demografik degerlerle donanmşs  ve insan haklarşna saygşlş, yas adşgş cevreye duyarlş, bilgiyi 

deneyimlerine go re yorumlayşp sosyal ve kulturel baglam icinde olus turan, kullanan ve 

duzenleyen (eles tirel dus unen, yaratşcş, dogru karar veren) sosyal katşlşm becerileri gelismis , 

sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi uretirken kullandşklarş yo ntemleri kazanmşs , sosyal yas amda 

etkin, uretken, haklarşnş ve sorumluluklarşnş bilen, Turkiye Cumhuriyeti vatandas larş 

yetis tirmede cagdas  bilginin ediniminin ve kullanşmşnşn o nemi algşlanarak, bu konuyla ilgili 
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calşsmalar arttşrşlarak surdurulmelidir. Ayrşca, 21. yuzyşlşn cagdas  Turkiye“sinde, cagdas  bilgi 

ile donatşlmşs  bireyler yetis tirilmesinde etkili ve gerekli olan Sosyal Bilgiler derslerine gereken 

o nem verilmelidir. Sosyal Bilgiler derslerinin vizyonunda yer alan beceri ve degerler 

o grencilere ilko gretimden itibaren kazandşrşlarak o grencilerin cagdas  insanlar olarak yetismesi 

saglanmalşdşr. 
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EK 1: Egitim-O gretime I liskin O gretmen Gorusleri Anketi 
(Acşk uclu go rusme sorularş) Sorularş ictenlikle yanştladşgşnşz icin cok tes ekkur ederiz  
 
-Adşnşz Soyadşnşz : 
-Okul Adş: 
-Yas şnşz: 
-Cinsiyetiniz: 
1-Hizmet sureniz: 
2-Brans şnşz: 
3-Bitirdiginiz yukseko gretim programşnşn adş: 
4-Bilgi toplumu bireyini yetis tirmeye yo nelik calşsmalarşnşz, kullandşgşnşz stratejiler nelerdir? 
5-O grencileriniz ile iletis iminizi hangi yo ntemlerle surduruyorsunuz? 
6-O gretmenler arasş iletis im /etkiles im ve isbirligine iliskin dus uncelerinizi belirtiniz?  
7-O gretmenlik deneyiminizi nasşl buluyorsunuz? 
8-Katşldşgşnşz kurslar nelerdir? 
9-C ocuklarşn o grenme ve egitim surecinde bireysel farklşlşklarş nasşl co zumluyorsunuz? 
10-Sşnşfşn ve okulun fiziksel ortamş sizce nasşl olmalş? Bu olanaga sahip misiniz? 
11-Kendini yenileme yo ntem ve kaynaklarşnşz nelerdir? 
  a) C agdas  egitim„ kavramşna iliskin dus uncelerinizi belirtiniz? 
12- Alanşnşza iliskin ders o gretim programlarşnş nasşl buluyorsunuz? 
13-Aylşk toplam aile geliriniz nedir? 
14-Okul dşsşnda ailenize ayşrdşgşnşz zaman ne kadardşr?(o gretmen performansşnş etkileyen 
fakto rler baglamşnda) 
15-Dersi uygulamanşz sşrasşnda en cok kullandşgşnşz o zel o gretim yo ntemleri nelerdir? 
16-Derslerinizdeki o dev ve baska uygulamalarşn payş nedir? 
17-Ders planlarşnş yaparken en cok hangi tur kaynaklardan yararlanşyorsunuz? 
18-C ocuklara yaptşrdşgşnşz uygulamalara iliskin o n acşklamalar yapşyor musunuz? 
19-Gunluk yas amşnşzşn rutin periyotlarşnş belirtiniz?  
20-O grencilerinizin bireysel baglamda sosyal iliskileri ve o grenme durumlarşna iliskin ne 
dus unuyorsunuz? 
21-O grencileriniz ile iliskileriniz hakkşndaki dus unceleriniz nelerdir? 
22-Genellikle o grencileriniz arkadas larşnşn bas arşlarş hakkşnda ne dus unurler?  
23-C ocuklarşn okula iliskin maddi, manevi ihtiyaclarşnş belirleme yo ntemleriniz nelerdir? 
24-Pedagojik anlamda zamanş iyi kullanşyor musunuz? (sşnşf yo netimi, dersteki iletis im gibi) 
25-Sizce cocuklarşn yaratşcşlşklarşnş ortaya cşkarmak icin neler yapmalşyşz? 
26-Yaratşcşlşgşn gelismesi icin neler yapşyorsunuz? 
27-O grenciye yo nelik sorular ile yaratşcşlşk iliskisini nasşl kuruyorsunuz? 
28-Aktiviteleri (etkinlikleri) nasşl uyguluyorsunuz? (sşnşf icinde, grup calşsmalarşyla,vb..) 
29-Sşnşf kontrolunu saglamak icin neler yapşyorsunuz? 
30-Sosyal Bilgiler O gretim Programş uygulanşrken sşnşflarda ne tur aktiviteler yapşyorsunuz? 
sşralayşnşz. 
31-C ocuklarşn calşsmalarşnş nasşl yo netiyorsunuz? 
32-O gretimi desteklemek icin en cok hangi kaynak ve materyali kullanmaktasşnşz? 
33-Resmi programş uygularken hangi konularda sşkşntş cekiyorsunuz? 
34-Etkili o gretmenlik icin herhangi bir sistemli calşsma programşna katşldşnşz mş? (Adş) 
35-Sşnşfşnşzşn fiziksel durumu, oturma duzeni nasşldşr? (sşra sayşsş/materyal durumu) 
36-C ocuklarşn okul ve o gretmene kars ş olan tutumlarşna iliskin dus uncelerinizi belirtiniz? 
37-C agdas  egitime iliskin olumlu degis im varsa belirtiniz?  
38-Aynş konuda olumsuz olan degis ikliklere o rnek verin. 
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EK 2: O grenci Tutum-Davranös ve Egitim “ O gretim Yeterliligine I liskin O gretmen 
Gorusleri ve Gozlem Anketi  
Bir O grencinin hayatşnda tipik bir gun. Lutfen zaman periyodu icinde sşralayşnşz (GO ZLEM) 
 
O grencinin Adş Soyadş: 
 
1-Bu o grencinin en o nemli bireysel farklşlşklarş nelerdir? 
2-Bu o grencinin fiziksel ortam / olanaklarş nasşldşr? (maddi) 
3-Bu o grencinin sosyal ortam / arkadas lşklar nasşldşr? 
1-C alşskan mşdşr?    (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen  
2-Itaatkar, iyi davranşs lş mşdşr?  (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen  
3-Sessiz, konusmayan biri midir?  (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen  
4-Yardşmsever, kibar mşdşr?   (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
5-Yetenekli midir?     (  ) Evet            (  ) Hayşr  (  ) Bazen   
6-Kars şlşk vermeyen biri midir?       (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
7-Dus unceli midir?                        (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
8-Sorumlu mudur?             (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
9-Sosyal / grup calşsmasşnda iyi midir?  (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
10-Iyi dinleyici midir?                             (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
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EK 3: Egitim-O gretime I liskin O gretmen Gorusleri O lcegi  
ADI SOYADI: 
Okulu  : 
 
As agşdaki maddeler hakkşndaki dusuncelerinizi ictenlikle is aretleyiniz. 
 
1-O grencinin cevap verirken ayaga kalkmasş s art degildir.    
2-Gunumuzde o gretmenin daha otoriter davranmasşna ihtiyac vardşr.    
3-O grencilere yapşlan kşsştlamalarşn sebebinin acşklanmasş gerekir.    
4-O grencilerin kis isel sorunlarşnşn co zumunde yardşmcş olabiliyorum.    
5-C evremdeki insanlarşn davranşs larşnşn nedenlerini aras tşrşrşm.    
6-Yeni s eyleri merak eder ve onlarş denerim.    
7-O grenciler Sosyal Bilgiler dersinden sşkşlşyorlar.    
8-Sosyal Bilgiler dersinde sşnşf tartşsmalarş ve faaliyetlerine katşlan o grencilerin sayşsş cok 
azdşr. 

   

9-O devlerini yaparken o grencilerimden belli kalşplara uymalarşnş beklerim.    
10-O grenciler istedikleri yerlerde oturabilirler.    
11-Sşnşfta genellikle ders konularşnşn dşs şna cşkşlmaz.    
12-Mesleki gelis imimi saglayacagşm bir kutuphanem vardşr.    
13-O grenci aileleriyle cocuklarşn gelis imi ve sorularşyla ilgili konusurum.    
14-Sşnşfta zor durumlarş etkisiz hale getirmeyi o grendim.    
15-Sosyal Bilgiler dersinin konularş bende heyecan ve mutluluk uyandşrşyor.    
16-Meslegime gereken o nemi veriyorum.     
17-Rehberlik hizmetlerine katkşda bulunuyor um    
18-Butcemden meslegimle ilgili harcama yapşyorum.    
19-O grencinin okul ici ve okul dşsş zamanşnş yo netiyorum.     
20-O grencilerimle her gun bireysel iletis im kurabiliyorum.    
21-O grencilerim yeni bir bilgiyi o grendiklerinin farkşndalar.     
22-C alşsmalarşmda yardşmcş el kitabşm var.    
23-Hizmet ici seminerlere katşlabiliyor.     
24-Bireysel calşsma programşm var. (Okul dşsşnda)    
25-Muze ziyaretleri icin zaman ayşrabiliyorum.    
26-Duzenli, gunluk, sessiz okuma saatlerim var.    
27-Programşn kapsamlş, is levsel, fşrsat es itligi yaratacak nitelikte olup olmadşgşnş sşk sşk 
dus unup go zden geciriyorum. 

   

28-Sosyal Bilgiler derslerinde tam bir bilinclilik var mş? (Neyi, nicin yaptşgşnşzş biliyor 
musunuz?)  

   

29-Sosyal cevrenizde etkinlik go steren karar alşcş ve degis im yurutucusu oldugumu 
dus unuyorum. 

   

30-Bilgisayarşm var.     
31-Ders materyali hazşrlamada bilgisayardan yararlanşyorum.    
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EK 4: O grenci O zdegerlendirme Anketi 
1. Adş Soyadş:             2. Okul:                  3. Sube:           4. Cinsiyet: 
6. Okulda ders saatleri dşsşnda ne yapşyorsun, ders aralarşnş nasşl degerlendiriyorsun? 
7. O gretmeninle nasşl iletis im kuruyorsun? (soru sorarak, yuz yuze konus arak, vs. ya da hic) 
8. O gretmenin sana kars ş davranşsşnş nasşl degerlendiriyorsun? (iyi, sert, otoriter, anlayşs lş, sabşrlş, vb‘) 
9. Okuldan cşktşktan ne kadar sure sonra eve gidiyorsun? (saat ’ dakika) 
10. Okuldan eve gec gidiyorsan, bu sureyi nerede nasşl geciriyorsun? 
11. Davranşs larşnş kim kontrol eder, denetler? (o gretmen, baba, anne, agabey, abla, en cok olandan 
itibaren sşralayşnşz) 
12. Aritmetik is lemlerinde ne kadar bas arşlşsşn? 
13. Gercek samimi arkadas larşn var mş? Bunun uzerine biraz Acşklama yapar mşsşn? 
14. Sana uygun arkadas  tipini acşklar mşsşn? 
15. Anne- baban / yakşn arkadas larşn icin ne dus unuyor? 
16. Sence ideal ya da mukemmel o gretmen nasşl o gretmendir? Tarif eder misin? 
17. Okul dşsş gunluk etkinlikleri yaparken ne kadar o zgursun. (gudumlu mu serbest mi)? 
18. Derslerine iliskin o dev gibi calşsmalarşna kadar zaman harcşyorsun? 
19. Sence neden bazş cocuklar sşnşfta digerlerinden daha bas arşlşdşr? 
20. Kardes lerinle beraber ne yaparak birlikte oluyorsun? 
21. Oyun zamanşn hangi saatlerde ve gunlerdedir. Bu sureyi ne yaparak degerlendiriyorsun? 
22. Yemek zamanşn hangi saatlerdedir. (kahvaltş-o glen-aks am) 
23. Evde ailenle birlikte aynş masada topluca duzenli bir yemek saatiniz var mş? 
24. En cok kiminle go rus uyorsunuz? Nicin? (Okul ici ve okul dşsşnda) 
25. Okul dşsşnda an cok neleri yapmayş seviyorsun? 
26. O gretmenin calşsmalarşna baktşgşnda onun tepkileri hakkşnda ne hissediyorsun?  
27. Bazş s eyleri o gretmenin istedigi gibi yapmazsan tepkisi ne olur? 
28. Iyi anlas tşgşn arkadas larşnşn hosuna giden yo nlerini anlatşr mşsşn? 
29. Samimi arkadas larşnla haftada kac kez go rus uyorsun? 
30.Sşnşfta zamanşn ne kadarş bireysel calşsmalara ayrşlmşs tşr? (Tek bas şna yaptşgşn calşsma zamanş?) 
31. Sşnşftaki gurultu durumu nasşl? 
32. Okulda en az begendiginiz aktiviteler (etkinlikler, calşsmalar) nelerdir? 
33. Sosyal Bilgiler dersini seviyor musun, nicin? Sevmiyor musun, nicin? 
Asagödaki Maddeleri Dikkatlice Okuyunuz ve Size En Uygun Olan Secenegi I saretleyiniz  
(Evet/ Hayör/Bazen) 
1-Derslerde daha az yazma ve daha az degerlendirme olsaydş daha iyi olurdu.   
2-Sşnşfşmda takşm calşsmasş yapşlşyor.    
3-Sşra arkadas şmdan, takşm arkadas larşmdan memnunum.    
4-Bu konuda go rus um alşndş.        
5-Eve gittigimde okula iliskin iletis im kurdugum birisi var .    
6-Ailede okul-aile iliskisi baglamşnda beninle anne-babam iletis im icindeler .   
7-Okulda verilen aras tşrma o devlerini evde yaparken yeterince kaynaga sahibim   
9-Ansiklopedi vb‘  genel basvuru kaynaklarşm var.    
10-Bu yşl boyunca bir etkinlige katşldşm. (calşsma, faaliyet)     
11- Sşnşfta istedigin yerde oturuyorum..    
12- Tanşmadşgşn yetiskinlerle iletis im kurarşm.    
13-Gunluk yas amda sşraya girme alşskanlşgşm var (durakta, sinemada, alşsveris te vs..)  
14- Yetiskinlerin dikkatini cekmek benim icin o nemlidir.     
15- Hareket ve gurultu konusunda kşsştlamalara, yasaklara uyarşm.    
16- Okulda yaptşgşm cogu s eyi ben seciyorum (Okulda istedigin faaliyetleri yapabiliyor musun?)  
17-Sşnşf ici etkinliklerin belirlenmesinde go rus lerime basvurulur.    
18-Konularş tekrar ederek o greniyorum.    
19-Okulda guzel vakit gecirebiliyorum.    
20-Gercekles tirilen bir aktivitenin (calşsmanşn) ardşndan edindiginiz dus uncelerinizi yazşnşz. Bu etkinlik 
neden yapşldş? 
21-Bu etkinligi yapmayş sevdin mi?    
22-C alşsmaya ilginizi yogunlas tşrabiliyor musun? Nicin?    



 220 

EK 5: O grencilerin C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömöna Yonelik O lcme Aracö 
 
Okulu   : Cinsiyeti  :       Sşnşfş   : 
Yas ş   : Oturdugu semt        : 
Acşklama  : Her maddeyi dikkatlice okuyunuz. Genel olarak hangi tutum ve davranşsş 
go steriyorsanşz uygun olan secenegi is aretleyerek belirtiniz. Samimi cevaplar icin s imdiden tes ekkurler. 
 
1- Derste dikkatinizi en cok dagötan sey nedir? 
a) Arkadas larşmşn birbirleriyle konusmalarş 
b) Is lenen konunun uzun ve ayrşntşlş olmasş 
c) Dershane dşs şndaki gurultu 
d) O gretmenimizin ders is leme s eklinin sşkşcş olmasş 
2- Asagödaki maddelerden hangisi okul basarönözö zaman zaman olumsuz etkileyen en onemli 
maddedir? 
a) Beslenmemin yetersiz olmasş 
b) Ailemdeki huzursuzluk 
c) Dersleri sevmemem 
d) O gretmenimi sevmemem 
3 - O gretmeniniz odevinizi ya da sönav sonucunuzu degerlendirirken en cok ne hissedersiniz? 
a) Heyecan 
b) Sucluluk- utanma 
c) Kendime guven 
d) Endis e- korku 
4-Bilgisayardan en cok ne sekilde yararlanöyorsunuz? 
a) Sadece oyun oynarşm 
b) Internetten yararlanabilirim 
c) Yazş yazma gibi is lemleri de yapabilirim 
d) Bilgisayarş hic kullanmam 
5- Okul dösönda ogrencilik icin (odev, arastörma, dershane) ne kadar zaman harcöyorsunuz? 
a) Hic zaman harcamam 
b) 1 saat 
c) 2 saat 
d) 3 saatten cok zaman harcarşm 
6- Yaptögön odevin basarösönö en cok ne belirler? 
a) Go runtusu       b) Miktarş 
c) Icindeki bilgiler   d) Tumu 
7- Baskumandan Gazi Mustafa Kemal Pasa tarafşndan yonetilen Tu rk ordusu 30 Agustos 1922 
tarihinde istilacş du sman ordusunu agşr bir yenilgiye ugrattş. Kşsa bir su re sonra I zmir ve Bursa 
kurtarşldş. Mudanya'da yapşlan mu tareke (silah bşrakşsmasş) sonunda isgalci gu cler Trakya'nşn 
bosaltşlmasşnş da kabul ettiler. Sizce bu gelismelerde kazanölan basarönön en onemli sebebi nedir? 
a) Isgalci ordularşn korkup kacmasş 
b) Turklerin tekliflerini kabul etmeleri 
c) Iyi yo netilen Turk ordusunun kazandşgş zafer 
d) Bursa ve Izmir'in kurtarşlmasş 
8- Sosyal Bilgiler dersinde yasadögönöz sehri kuran ya da mahallenize ismi verilen bir sahsiyeti 
arastörmanöz istense ne yaparsönöz? 
a) Anne-babama ya da bir baskasşna sorarşm 
b) Yas lş kis ilere sorarşm 
c) Ilgili bir ansiklopediye veya internete bakarşm 
d) Herhangi bir kitaptan 
9- O devinizin ogretmeniniz taraföndan incelenmesi sizin icin neyi ifade eder? 
a) Not verilmesini 
b) Bir s eyleri yanlşs  yaparşm diye heyecanlanmayş 
c) Utanma duygusunu 
d) C ok calşs tşgşmda o dul almak istemeyi 
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10- Okudugunu anlamada nasölsön? 
a) cok iyi   b) iyi   c) orta   d) zayşf 
11- Hangi konularda daha iyisin? 
a) Aras tşrma      b) Okuma - yazma 
c) Sosyal faaliyetler ’ spor     d) El becerileri 
12- Iyi oldugun konuda neden basarölö oldugunu dusunuyorsun? 
a) Ailemin ilgisinden dolayş 
b) Hos landşgşm icin 
b) Kolay oldugu icin  
d) Zaman ayşrşp, caba go sterdigim icin 
13- O gretmeniniz sizi grup calösmalarönda nasöl gruplandöröyor? 
A- Bas arşmşza go re 
B- Yeteneklerimize go re 
C- Davranşs larşmşza go re 
D- Baska s eylerin etkisiyle 
14- O gretmeninizin yaptögö gruplandörmayö nasöl yorumlarsönöz? 
A- Arkadas lşk duygumuzu gelis tiriyor 
B- C alşsma becerimizi artşrşyor 
C-Yarşsma-rekabet ortamş yaratşyor 
D- Okul hayatşmşza ces itlilik kazandşrşyor 
15- Sönöfta verilen oduller senin icin neyi ifade eder? 
a) Ayrşcalşklş oldugumu 
b) O vguye deger oldugumu 
c) Aldşgşm o dulun kendisini 
d) Yarşsma icinde sahip oldugum dereceyi (sşrayş) 
16- Dikkatin dagöldögönda neler dusunuyorsunuz? 
a) Okuldan sonrasşnş / Ailemi 
b) Oyun zamanşnş / Arkadas larşmş 
c) Hayal kurmayş 
d) Diger s eyleri 
17- Ders sörasönda dikkatiniz neden dagölör? 
a) Sşkşcş / zor oldugu icin 
b) Diger cocuklarşn etkisiyle 
c) Sohbet etmek,- konusmak ihtiyacş yuzunden 
d) Diger s eyler yuzunden 
18- Sönöftaki etkinliklere (calösmalara, aktivitelere) neden katölörsönöz? 
a) O gretmenim istedigi icin 
b) Bu konuda cok iyi oldugum icin 
c) Dus uncelerimi ifade edebilmek icin 
d) Arkadas larşmla bir arada olmak icin  
19- Sönöfta ders islenirken hangi tartösma turunu tercih edersiniz? 
a) Grup icindeki tartşsmalarş 
b) Birebir tartşsmalarş 
c) Sşnşf genelindeki tartşsmalara katşlşrşm. 
d) Tartşsmalara katşlmayş sevmem. 
20- Asagödakilerden hangisi sizin okumaya karsö tutumunuzu tanömlar? 
a)Sadece ilgimi ceken kitaplarş okurum 
b)Her turlu yazşlş kaynagş okumaktan hos lanşrşm 
c)Okumaya bas ladşgşm kitaplarş bitiremem 
d)Okumaktan hos lanmam 
 
21- Asagşdaki okuma parcasşnş dikkatlice okuyunuz.  
Okumayş severim ya, cok okumus  biri oldugumu so yleyemem. Simdiye kadar okudugum kitaplar, o yle 
sanşyorum do rt-bes  yuzu gecmez. Oysa bu yas ta, bin bes yuz kitap okumus  olmalşydşm. Neden 
okumadşm, okuyamadşm? Bana o yle geliyor ki, bir okul bitirmemis , sşnavlardan gecmemis  oldugum icin. 
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Ancak tad aldşgşm kitaplarş okurum. Bir takşm kitaplar vardşr, sşkşlsak da kolay kolay anlamasak da 
okumalşyşz. Yenmeliyiz sşkşntşyş. Bir okul bitirseydim, sşnavlara girseydim, beni cekmeyen kitaplarş ister 
istemez okur, anlamak icin ugras şrdşm.           Nurullah ATAC  
Asagödaki uc soruyu parcaya gore cevaplayönöz. 
22-1 Yazar, okudugu kitap sayösönö nicin yeterli bulmuyor? 
A) Kitaplarş olmadşgşndan 
B) Okumayş sevmedigi icin 
C) Okumaya kars ş cok hevesli oldugu icin. 
D) Arkadas ş daha cok kitap okudugu icin 
22-2 Yazar, az kitap okumus oldugunu neye baglöyor? 
A) Bir okul bitirmemis , sşnavlara girmemis  olmasşna, 
B) Kitap okumayş sevmemis  olmasşna, 
C) Anlamak icin ugrasmasşna, 
D) Kitaplarş olmadşgşna, 
22-3 Yazara gore, anlama nasöl gelisir? 
A) Daha cok okuyarak B) Sşkşntşyş yenerek 
C) Anlatmakla  D) Yazarak 
23- Asagödaki okuma parcasönö dikkatlice okuyunuz. 
”Bilimin, teknigin ve sanatşn amacş, insan hayatşnş daha rahat, daha mutlu bir duzeye yukseltmektir. Bu 
amaca, tiyatro ne yoldan hizmet edebilir? 
U nlu bir Ingiliz denemecisi diyor ki; 
”Hayatşn bir o rnegi olan sahnede, akto rler, insanlşga ayna olurlar. Biz, kendimizi onlarda go ruruz. Onlar, 
bize ne oldugumuzu, ne olmak istedigimizi, ne olmaktan korktugumuzu go sterirler. Tiyatrosu olan bir 
memlekette ko tulukler, hatalar surup gitmez„.   Suat TASER 
Asagödaki uc soruyu parcaya gore yanötlayönöz. 
24-1 As agşdakilerden hangisi insanlşgşn mutlu bir duzeye yukselmesini amaclamaktadşr? 
A) Bilim   B) Teknik     C) Sanat   D) Hepsi 
24-2 Insanlar, tiyatroya neden o nem vermis lerdir? 
A) Go steris  yapmak icin   
B) Eglenceli oldugundan 
C) Egitici bulundugundan    
D) Bos  zamanlarş hos ca gecirdiginden 
24-3 Tiyatrodaki erkek oyunculara ne ad verilir? 
A) Yşldşz    B) Akto r   C) Aktris    D) Ressam 
25- Okulda size yararlş oldugunu dus undugunuz ilk uc o gretmeninizin adşnş ve brans şnş yazşnşz. 
A) 
B) 
C) 
26- O gretmeninizin girdigi derslerden en cok yararlandşgşnşz ilk uc dersin adşnş yazşnşz. 
A) 
B) 
C) 
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EK 6: O grencilerin C agdas Bilgi Edinimi ve Kullanömöna Yonelik Tutum Testi 
Okulu :                     Cinsiyeti:    Sşnşfş:        Yas ş:                 Oturdugu semt: 
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1-O gretmenim bana ceza verdiginde icimden ders calşsmak gelmiyor.    
2-Yaptşklarşma ilis kin baskalarşnşn guzel s eyler so ylemesi cok hosuma gider.    
3-O gretmenim ve ailem tarafşndan cezalandşrşldşgşmda kendimi ko tu hissederim.     
4- Yanlşs  yaptşgşm zaman arkadas larşmşn benimle dalga gecmesinden korkarşm.    
5- O gretmenimi, anne-babamş hayal kşrşklşgşna ugratmamak icin cok calşsşrşm.    
6- Iyi not aldşgşm zaman derslerimi isteyerek izlerim.    
7- Sşnavlara genellikle bir gun o nceden calşsşrşm.    
8- O devlerimi gunu gunune yaparşm.    
9- Yaptşklarşmşn yanlşs  oldugunu hic bir zaman dus unmem.    
10-Okulun yeteneklerimi gelis tirdigini dus unuyorum.    
11- Gecen yşla go re kendimi aras tşrma yaparken daha yeterli ve bas arşlş hissetmekteyim.    
12- Aras tşrma yaparken, daha sonra ne olacak diye cok merak ederim.    
13- Konularş anlamak icin arkadas şmdan daha fazla zaman harcarşm.    
14- Okuldaki etkinliklere (aktivitelere, calşsmalara) katşlmak cok hosuma gidiyor.    
15- Bir sonraki derste is lenecek konulara hazşrlşklş girerim.    
16- Davranşs larşmş baskalarşnşn beklentilerine uydururum.    
17- Arkadas larşmşn kis isel sorunlarşnşn co zumunde yardşmcş olabiliyorum.    
18- Yeni s eyleri merak eder, onlarş denerim.    
19- Anne ve babamşn yas am hakkşndaki go rus leri benim icin yeterlidir. Baska bir kşlavuza ihtiyac 
duymam. 

   

20- O gretmenim calşsmama bakmak isterse bu hosuma gider.    
21-Sşnşfta arkadas larşmla birlikte tartşs arak ve sohbet ederek o grenmeyi severim.    
22-Sessiz okumayş severim.    
23-Sşnava hazşrlanşrşm. Ancak sşnavdan sonra calşs tşklarşmşn buyuk bo lumunu unutuyorum.    
24- Bir konu uzerinde calşsşrken aynş zamanda baska s eyler de dus unurum.    
25- So ylediklerim kabul edilmedigi zaman kendimi bas arşsşz ve yenilmis  hissederim.    
26- Hatalş arac kullanan kis ilerin arac plakasşnş alşp ilgili yerlere bildirmek isterim.    
27- Toplu tas şma araclarşna binerken her zaman sşraya girerim.    
28- Derslerde konuyu anlayamayan arkadas larşma elimden geldigince yardşm ederim.    
29- Sşnşf ici etkinliklerin (calşsmalar, aktiviteler) belirlenmesinde go rus umuz alşnşr.    
30- Bize sşnşfta so z hakkş verilmedigi surece konusmamşza izin verilmez.    
31- Hatalarşmş yanlşs larşmş acşkca so ylemekten cekinirim.    
32- Bazş s eyleri ailemin istedigi s ekilde yapmazsam sorun olur.    
33- Yaptşgşm is lerin nasşl gittigini takip ederim.    
34- Yanlşs  oldugunu bildigim bir go ruse kars ş kendi dus uncelerimi so ylerim.    
35- Sorunlarş, yaratşcşlşgşmş kullanarak co zerim.    
36- Gunluk olaylarla ilgilenirim ve gazete okurum.    
37- Kendi kendime calşs abilirim.    
38- Arkadas larşmla takşm calşsmasş yaparşm.    
39- Sşnşf icindeki tartşsmalarda degis ik go rus leri dile getirmekten kacşnmam    
40- Ani kararlarş verir sonra pismanlşk duyarşm.    
41- O devler bana fazladan, ek calşsma gibi gelir bir an o nce kurtulmak isterim.    
42- Bilmedigim kelimeleri aras tşrşrşm.    
43- Yaptşgşm her s eyden sorumlu oldugumu dus unuyorum.    
44- Beni ya da arkadas larşmş ilgilendiren konularda sşnşfta ya da okulda go rus umuz alşnşr.     

 



 224 

 
45-Bir haftalök yasantönöz icinde okul dösöndaki zamanönözda en cok hangi etkinliklerde 
bulunuyorsunuz. U c etkinlige 1–den baslayarak sayö veriniz. 
(  )Yazma  (  ) Bilgisayar kullanma    (  ) Bakma, go zlem yapma  (  ) Okuma  (  ) Muzik-
Resim“le ugrasma 
(  ) Isbirligi yapma  (  ) Gezinti  (  ) Oyun oynama    (  ) Digerleri 
(acşklayşnşz).............................................. 
46- Her acödan anlasamadögönöz bir kisiye karsö nasöl davranörsönöz?  
En cok basvurdugunuz uc davranşs  turune 1“den bas layarak sayş veriniz. 
(  ) Onunla konusmayş denerim.   (  ) Buyuklerden yardşm isterim.   (  ) Aramşzdaki sorunu 
co zmek isterim. 
(  ) Ondan o zur dilerim.    (  ) Onu dinlerim.     (  ) Onunla hic konusmam. (  ) Anlas şyormus  
gibi davranşrşm. 
(  ) Digerleri (acşklayşnşz).....................................................    
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EK 7: O grenci Ailelerine Yonelik O lcme Aracö 
1-Aile uyeleri yemegi birlikte yiyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
2-Annenin o grenim duzeyi? (  ) Ilkokul  (  ) Ortaokul   (  ) Yuksekokul 
3-Babanşn o grenim duzeyi? (  ) Ilkokul  (  ) Ortaokul   (  ) Yuksekokul  
4-Eve gunluk gazete alşnşyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
5-Anne kitap okuyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
6-Baba kitap okuyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
7-Ailenin aylşk gelir toplam duzeyi nedir? 
8-Ailede calşsşp aile butcesine katkş yapan bireyler kimlerdir ( ) baba ( ) anne ( ) diger 
9-Ailenin aylşk egitim harcamalarşnşn miktarş (rakamla yazşnşz) 
10-Evde bilgisayar var mş?     (  ) Evet  (  ) Hayşr 
11- Evde internet baglantşsş var mş? (  ) Evet  (  ) Hayşr   
12-O grenci o devlerini yaparken internetten yararlanşyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  () Bazen 
13-Anne-baba baska sosyal aktivitelere zaman ayşrabiliyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr () Bazen 
14-O grenci sosyal aktivitelere katşlşyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
15-Evde kararlar verilirken cocuga soruluyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
16-C ocuk karar verirken ailesi o zgur bşrakşyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
17-Aile, okuldaki cocuklarş icin o dev yapma, oyun,spor ve bas ka etkinlikler icin haftalşk bir zaman 
planlamasş yapşp bunu uyguluyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
18-Bireyleri calşs an ailelerde evde cocuklarla ilgilenen kimse var mş? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) 
Bazen 
19-Bireyleri calşs an ailelerde evde cocuklarla ilgilenenler kimlerdir? (  ) akraba   (  )bakşcş 
20-Aile okuldaki cocuklarş icin o dev yapma,oyun,spor ve baska etkinlikler icin haftalşk bir zaman 
planlamasş yapşp bunu uyguluyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
21- C ocuklarşyla gun icinde onlarşn okul ici ve okul dşs ş etkinlikleriyle ilgili iletis im kuruyor mu?  
(  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
22-Bilgi kazanşmşnda dayak olayşna inanşlşyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
23-C ocugunuzu yetiskinligin fiziksel o zellikleri elde edilene kadar hacim, guc, hislerin giderek arttşgş 
niceliksel eksiklik do nemi olarak mş go ruyorsunuz? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
24-C ocuklarş mantşksal ya da nedensel iliskiler tas şyan konusmalar yapşyor mu? (  ) Evet ( ) Hayşr ( ) 
Bazen 
25-Es iniz yardşm ediyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
26-Bunca is  kars şsşnda kendini caresiz ve yalnşz hissediyorsunuz. Is leri tek bas şnşza yapmak sizi 
o fkelendiriyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
27-Iyi yetiskin yetis tirebilmek icin sşkş kurallarla cocuklarş buyutmeliyiz. (  ) Evet  ( ) Hayşr () Bazen 
28-C ocuklar anne-babalarşnş herkesten ustun go rmelidir. (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
29-Ana-babaya sadakat her s eyden o nce gelir. (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
30-Sevecen, o zgucu, koruyucu, destekleyici ana-baba davranşs larş cocuklarşn s şmarmasşna yol acar.  
(  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
31-C ocuklarşm iyi s eyler yaptşgşnda onlarş o verim. (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
32-C ok kşzdşgşm zaman dayak atabilirim. (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
33-C ocuguma kşzdşgşm zaman ko tu so zler so ylerim. (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
34-O devlerimi yaparken cocuguma yardşm ederim. (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
35-Gazete, kagşt, plastik, cam, pil gibi maddeleri farklş co p kutularşna atarşz ( ) Evet () Hayşr () Baze 
36-Bir urun satşn alşrken ambalajşnşn doga dostu olmasşna, geri do nus ebilir olmasşna dikkat ederim.  
(  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
37-C evreye zarar verenleri uyarşrşm. (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
38-Araba kullanşyorsam gereksiz yere kornaya basmam. (  ) Evet  (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
39-O grencinin kardes i/kardes leri var mş(kac kardes )? (  ) Evet  (  ) Hayşr   
40-C ocugunuz dershane /etud/ kurs gibi ek egitim go ruyor mu? (  ) Evet  (  ) Hayşr   
41-C ocugunuzun okuldaki egitimi sşrasşnda yeterince bilgi aldşgşnşzş dus unuyor musunuz? 
 (  ) Evet (  ) Hayşr  (  ) Bazen 
42-C ocugunuza verilen o devin miktarş ve niteligi herhangi bir sorun yaratşyor mu?( ) Evet ( )Hayşr( ) 
Bazen 
43-C ocugumun kendine ait bir calşsma odasş var(  ) Evet  (  ) Hayşr 
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EK 8: O grenci Aileleri Roportaj Sorularö Anketi 
 
 
O grenci ailelerine yo nelik o lcme aracş ile birlikte ayrşca 11 tane de nitel aras tşrma sorularş 
ro portaj ile o grenci ailelerine yo neltilmis tir. Bu sorular su s ekildedir.: 
 
1-C ocugunuzun kardes i/ kardes leri varsa aralarşndaki dayanşsmayş nasşl tesvik ediyorsunuz? 
 
2-Anne-baba olarak cocuklarşnşzla iletis iminiz nasşl? Onlarş sorumlu birer yetiskin gibi 
davranmaya yureklendiriyor musunuz? Iletis imde zaman zaman kavgalş bir hal so z konusu 
mudur? 
 
3-Anne-babalşk usluplarşnşz nasşldşr?(sert- tatlş/sert- anlayşs lş‘) 
 
4-Yaptşgşnşz is in ergenlik cagşndaki cocugunuzun okula devam etmesi ve olumlu ya da 
olumsuz katkşlarşnşn oldugunu dus unuyor musunuz? Yani yaptşgşnşz is le cocugunuzun okul 
hayatş arasşnda bir iliskinin oldugunu dus unuyor musunuz? 
 
5-Ne is  yapşyorsunuz?  Anne  Baba 
 
6- C ocugunuzun da bu is i yapmasşnş ister misiniz? Nicin? Acşklayşnşz. 
 
7-Bireyleri calşs an aileler evden ayrşlşs  ve eve gelis  saatleri. 
Annenin evden ayrşlşs  saati  : 
Annenin eve do nus  saati  : 
Babanşn evden ayrşlşs  saati  : 
Babanşn eve do nus  saati  : 
Diger calşsanlarşn evden ayrşlşs  saati : 
Diger calşsanlarşn eve do nus  saati : 
 
8-Evinizde kitaplşgşnşz var mş? Yaklas şk kac tane kitabşnşz (CD,Ansiklopedi,..) mevcut 
 
9-C ocugunuzun /cocuklarşnşzşn gelecegi ile ilgili beklentileriniz nelerdir?  
 
10- C ocugunuzla her gun o gretmeniyle, okul ici iliskilerini is lenen derslerde edindigi 
bilgilere, verilen o devlere iliskin iletis im kurmak isterseniz bunun icin; ne kadar sure 
ayşrşrsşnşz?  
A-Hic Zaman Ayşrmam  B- 15 dk/ yarşm saat    C- 1 saat D-1saatten fazla 
 
11-Ne zaman cocugunuzla ilgilenirsiniz (okul hayatş ve o dev ile ilgili konular bas ta olmak 
uzere) 
A- Okuldan eve gelince B -Yemekten o nce  C- Yemek sşrasşnda  D-  Yemekten sonra 
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EK 9: Davranös Belirleme Testi 
 
Asagödaki her olayö okuduktan sonra size en uygun olan davranösö isaretleyiniz. 
 
1- Mehmet derste anlayamadşgş bir konuyu o gretmenine sormaya cekinmektedir. Sşra arkadas ş Ali“ye 
sorar. Ali de cevap vermek istemez. 
Sen bu durumda Ali“nin yerinde olsaydşn ne yapardşn? 
A-Mehmet“e o anda cevap verirdim. 
B-O gretmenime s ikayet ederdim. 
C-Baska bir s ey yapardşm(yazşnşz):........................................ 
2- Nilay, iki arkadas şyla birlikte parkta oyun oynarken canlarş gazoz icmek istemis . Ictikten sonra 
gazoz s is elerini koymak icin co p kutusu bulamamşs lar.  
Sen Nilay“şn ve arkadas larşnşn yerinde olsaydşn ne yapardşn: 
A- Gazoz s is elerini yere .bşrakşrdşm. 
B-Gazoz s is elerini co p kutusu buluncaya kadar elimde tutardşm. 
C-Baska bir s ey yapardşm(yazşnşz):........................................ 
3- Bir arkadas şnla sorununu co zemeyince ne yaparsşn? 
Mutlaka bir anlasma yolu bulup barşsşrşm. 
A-Kavga eder ve arkadas lşgşmş bitiririm. 
B-Baska bir s ey yaparşm(yazşnşz):........................................  
4- Pazar aks amş uyku saatinde televizyonda sevdigi bir programş izlerken Burak“şn aklşna yapmayş 
unuttugu o devi gelir. 
Sen bu durumda Burak“şn yerinde olsaydşn ne yapardşn. 
A- Ertesi gun o gretmenime o dev yapmayş unuttugumu so ylerdim. 
B- Televizyonu kapatşp o devimi yapmaya bas lardşm. 
C- Baska bir s ey yapardşm(yazşnşz):................................. ....... 
5- Okulunuzun bahcesindeki agaclar kesilerek basket sahasş yapşlmak istenmektedir.  
Bu durumda tepkiniz ne olur? 
A- Agaclar ne olursa olsun kesilmemelidir. 
B- Basket alanşna da gereksinim vardşr. Bu yuzden agaclar kesilebilir. 
C- Baska bir s ey yapardşm(yazşnşz):........................................  
6- U lkemizin nasşl olmasşnş istersiniz? 
A- Diger ulkelerle uzlasma icinde olan ve savasmayan bir ulke 
B- Diger ulkelerle savas şp onlarş yenen bir ulke 
C- Baska bir s ey yapardşm(yazşnşz):........................................ 
7- Ali 10 yas şnda Ablasş Ays e ise 14 yas şndadşr; Babalarş Ays eyi liseye go ndermek istememektedir. 
Oysa Ays e iyi bir o grencidir.Bu durumda Ali“nin yerinde siz olsanşz ne yaparsşnşz? 
A- Babamş mutlaka ikna eder ablamşn liseye devam etmesini isterim. 
B- Babamşn haklş oldugunu dus unurum. 
C- Baska bir s ey yapardşm(yazşnşz):........................................  
8- Go kberk okuldan eve giderken alşsveris  paketi yere dus up dagşlmşs  yas lş bir kadşna rastlar. 
Buyukleri ona yabancşlarla konusmamasşnş o grettigi icin yas lş kadşnşn yanşndan gecer gider. 
Sen bu durumda Go kberk“in yerinde olsan ne yapardşn? 
A- Ben de ilgilenmeden gecip giderdim. 
B- Durup yas lş kadşnşn dagşlan es yalarşnş toplamasşna yardşm ederdim. 
C- Baska bir s ey yapardşm(yazşnşz):........................................  
9- Buse okul cşkşsş servisi beklemektedir. En yakşn arkadas ş Irem birdenbire rahatsşzlanmşs tşr. 
 Sen bu durumda Buse“nin yerinde olsaydşn ne yapardşn? 
A- Dogruca servise gidip binerdim. 
B- Arkadas şmşn yanşndan ayrşlmazdşm. 
C- Baska bir s ey yapardşm(yazşnşz):........................................  
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EK 10: OKULLARIN FIZIKI  ALT YAPILARI 
 

MELIKE PINAR ILKO GRETIM OKULU (U ST SES) 
Kuruldugu yşl : 2000 
O grenci sayşsş : 230 
C evresi: Bursa/Nilufer (Bes evler Mh. Gumusdere Cad.No:40) 
Fiziki ortamş: Zemin uzerine 4 katlş bina, 1 Bilgisayar laboratuarş, 1 Fizik laboratuarş, 1 Kimya laboratuarş, 1 C ok amaclş 
salon, 1 Kutuphane, 1 Sinevizyon merkezi, 1 Spor salonu, 1 Is  egitim ato lyesi, 1 Resim dersligi, 1 Yuzme havuzu, 11 
dershane (her sşnşfta 24 kis i),1Yemekhane 

Okulun egitim-o gretim kadrosuna iliskin bilgiler 
1 Okul o ncesi O gretmeni, 5 Sşnşf O gretmeni, 1 Sosyal Bilgiler O gretmeni, 1 Inkşlap ve Vatandas lşk O gretmeni, 3 Fen Bilgisi 
O gretmeni, 2 Matematik O gretmeni, 2 Turkce O gretmeni 
1 Muzik, 2 Beden Egitimi (yuzme da var), 1 Is  egitimi ve Resim O gretmeni, 1 Folklor O gretmeni, 1 Satranc O gretmeni, 4 
Ingilizce O gretmeni, 1 Almanca ve Drama O gretmeni 
Okulun o grenci kabul ettigi mahalle, sokak, cadde: Butun Bursa 
C evrenin sosyo ekonomik yapşsş: U st 
Binadaki o gretim alanş, koridorlar, gurultu kirliligi, alşnan o nlemler (cift camlş), okulun bahcesi, oyun alanş mevcut 
Ulas şm Olanaklarş: servis ortamş 
Okul calşs anlarşna iliskin bilgiler: 1 Mudur, 1 Mudur Yardşmcşsş, 25 O gretmen (Kadrolu ve ucretli) 2 Memur, 5 Hizmetli, 1 
As cş, 4 As cş Yardşmcşsş, 1 Guvenlik Go revlisi, 1 Bekci, 1 Teknisyen, 1 Hems ire, 1 Doktor (so zlesmeli) 
 Go rsel materyal olanaklarş: 5 Tepego z, 2 Projeksiyon makinesi, 35 Bilgisayar, Her turlu harita ve atlas 
 Gezi/inceleme olanaklarş: 3 Il dşsş gezi, sşk sşk cevre inceleme gezileri, ayrşca unitelere go re cevre inceleme gezileri yapşlşr. 
 Sşnşf icindeki oturma duzeni nasşldşr?: Ders is lenis  yo ntemine go re degismektedir.  
Hareketli mobilyalar var mş? Evet 

 

O ZEL INAL ERTEKIN ILKO GRETIM OKULU (U ST SES) 
Kuruldugu yşl: 1963 
O grenci sayşsş: 921 (4.sşnşf 110- 5.sşnşf 102 ’ 6-7-8.sşnşflar 339) 
C evresi  : C ekirge ve Hamitler 
Fiziki ortamş: 4 binadan olusmaktadşr. Birinci bina Zemin uzerinde 3 katlşdşr. Ikinci bina da aynş s ekildedir. U cuncu bina 
zemin uzerine 3 katlşdşr. Ayrşca yuva ve anaokulu binasş da mevcuttur. Hamitlerdeki bina ise zemin uzerine 4 katlşdşr. 2 
Kutuphane, 4 Muzik Salonu, 1 Bale Odasş, 5 Resim Ato lyesi, 4 Basket Salonu, 2 Tenis Kortu, 2 Beden Egitimi Kucuk salon, 
Zumre Odalarş, 4 O gretmen Odasş, 5 Yemekhane, 1 Fen laboratuarş, 1 Kimya laboratuarş, 1 Fizik laboratuvarş 
Go rsel materyal olanaklarş: 100 Bilgisayar, 6 Projeksiyon makinesi, 6 Tepego z, 15 TV, 250 Harita vb. 
O grenci kabul ettigi mahalle, sokak, cadde: Butun Bursa 
C evrenin sosyo ekonomik yapşsş: U st 
Binadaki o gretim alanş, koridorlar, gurultu kirliligi, alşnan o nlemler (cift camlş), okulun bahcesi mevcut, oyun alanş,  
Ulas şm Olanaklarş: servis ortamş, o grenci uniformalarş, o gretmenler odasş, egitim araclarş, kutuphane, ailelerle iliskiler 
Okul calşs anlarşna ilis kin bilgiler: 1 Mudur, 4 Mudur Yardşmcşsş, 25 Hizmetli, 18 Memur, 5 Hizmetli, 1 As cş, 4 As cş 
Yardşmcşsş, 3 Guvenlik Go revlisi, 20 Sşnşf O gretmeni, 3 Yuva O gretmeni, 16 Brans  O gretmeni, 3 Sosyal Bilgiler O gretmeni, 
28 Ilko gretime giren o gretmenleri (Hamitlerdeki yazş) 1 Doktor, 1 Rehber O gretmen,  
Okula giren butun cocuklarşn Konur Hastanesiyle ilgili saglşk sigortasş vardşr. 
Gezi/inceleme olanaklarş: Yşlda en az 6 kez il dşs şna gezi duzenlenir. Istanbul, Ankara, C anakkale, Kapadokya, Side,‘  gibi. 
Kent Muzesine gezi, Islam eserleri muzesine gezi, Mudanya mutareke binasşna gezi, Arkeoloji muzesine gezi, Ormancşlşk 
muzesine gezi, sivil savunma gunu ile ilgili gezi, bilim ve teknoloji haftasşyla ilgili gezi, Dogancş Baraj Go lu gezisi, Tofas  
otomobil fabrikasşna gezi, yeryuzu s ekillerini tanşmak amacşyla gezi, ilin tarihi ve turistik yerlerine gezi, Il Afet Yo netim 
Merkezine gezi , Soganlş Botanik Parkş Ve Hayvanat Bahcesine gezi, Ataturk muzesine gezi her uniteye go re cevre gezileri 
yapşlmaktadşr. Ders is leme yo ntemine go re degismektedir.  
Sşnşf icindeki oturma duzeni nasşldşr?: Ders is lenis  yo ntemine go re degismektedir. Ayrşca her o grenci birer hafta arayla farklş 
arkadas larşyla oturmaktadşr. 
Hareketli mobilyalar var mş? Evet 
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 SU LEYMAN CURA ILKO GRETIM OKULU (ORTA SES) 
 Kuruldugu yşl: 1950 (Bes evler Ko yu Ilkokulu olarak kurulmus ) 
 O grenci sayşsş: 792 erkek, 745“i kşz olmak uzere 1537 o grenci (4.sşnşflar 182 kis i, 5.sşnşflar 234, 6.sşnşflar 181, 7.sşnşflar 211) 
C evresi  : Bursa/Nilufer, Bes evler Mh. 
 Fiziki ortamş: Zemin uzerine 3 katlş bina, 1 Bilgisayar laboratuarş, 1 Fen laboratuarş, 1 C ok amaclş salon, 1 Kutuphane, 1 Is  
egitim atelyesi, 17 dersane (2“s er kis ilik sşralar, her sşnşfta toplam 40 o grencilik sşra mevcut), 1 O gretmenler Odasş 
O grenci kabul ettigi mahalle, sokak, cadde: Bes evler ve cevresi 
C evrenin sosyo ekonomik yapşsş: Orta 
Binadaki o gretim alanş, koridorlar, gurultu kirliligi var, cunku Yşldşrşm Caddesi uzerindedir, bu yuzden pencereler cift camlş, 
okulun bahcesi mevcut, ancak yeterli degil, aynş zamanda oyun alanş olarak ta kullanşlşyor.  
Ulas şm Olanaklarş: servislerle ulas şm oldukca kolay, 1o gretmenler odasş,  
Okul calşs anlarşna iliskin bilgiler: 1 Mudur, 3 Mudur Yardşmcşsş, 22 O gretmen, 1 Bilgisayar o gretmeni, 2 Sosyal Bilgiler 
O gretmeni, 2 Ingilizce o grt., 3 Matematik o grt., 3 Turkce, 2 Resim, 2 Beden Egitimi, 1 Muzik, 1 Rehber o gretmen, 4 Hizmetli,  
Go rsel materyal olanaklarş: Butun sşnşflarda televizyon ve VCD var, 5 Tepego z, 20+6 tane Bilgisayar, Internet baglantşsş, 100 
tane harita ve benzeri s eyler mevcut. 
Gezi/inceleme olanaklarş: Her yşl 2 Il dşs ş gezi duzenlenir, unitelere baglş olmak uzere en az yşlda 3 cevre gezisi yapşlşr. 
Sşnşf icindeki oturma duzeni nasşldşr?: Sabit sşralarda o gretmenin istegine go re oturma duzeni hakimdir.  
Hareketli mobilyalar var mş? Yok 

 

BISAS  ILKO GRETIM OKULU (ALT SES) 
Kuruldugu yşl: 1984 
O grenci sayşsş: 2663 (6-7-8. sşnşf 905 kis i) 
C evresi : Hudavendigar Mah.Osmangazi, Bursa. 
Fiziki ortamş: 2 binadan olusmaktadş. Birinci bina Zemin uzerinde bir katlşdşr. Diger bina ise zemin uzerinde 3 katlşdşr, 1 Fen 
laboratuarş, 1 Kutuphane, 1 Arac gerec odasş, 10 Bilgisayar, 24 saat ADSL Internet baglantşsş var, 1 cok amaclş salon, 1 Is  
Egitim Atelyesi 
Okulun egitim-o gretim kadrosuna iliskin bilgiler  
1 Mudur, 4 Mudur Yardşmcşsş, 80 O gretmen (Kadrolu ve ucretli), 1 Rehber O gretmen, 1 Memur, 2 Hizmetli, (2 ucretli 
hizmetli), 1 Guvenlik Go revlisi, 42 Sşnşf O gretmeni, 3 Sosyal Bilgiler O gretmeni, 1 Bilgisayar O gretmeni, 3 Beden Egitimi 
O gretmeni 
33 Dersane (45 kis ilik), 3 O gretmenler odasş 
O grenci kabul ettigi mahalle, sokak, cadde: Dikkaldşrşm ve cevresi 
C evrenin sosyo ekonomik yapşsş: Orta 
Binadaki o gretim alanş, koridorlar, gurultu kirliligi var, alşnan o nlemler (cift camlş), oyun alanş olarak kullanşlan bahcesi,uc 
basket sahasş, 1 kum havuzu var.  
 Ulas şm Olanaklarş: Iyi 
Go rsel materyal olanaklarş: 1 Tepego z, 1 Projeksiyon makinesş, Egitim cd“leri, Video kasetler, 100 Harita, 2 Model kure, 
Dergiler, 20 Televizyon 
Gezi/inceleme olanaklarş: 3 Il dşs ş gezi, unitelere go re cevre inceleme gezileri yapşlşr.(o zellikle Bursa“nşn tarihi yerleri) 
Sşnşf icindeki oturma duzeni nasşldşr?: 3“er kis ilik arka arkaya yerles tirilmis  sşralar mevcut. 
Hareketli mobilyalar var mş? Yok 

 

YILDIRIM ANADOLU ILKO GRETIM OKULU (ALT SES) 
 Kuruldugu yşl: 1980 
O grenci sayşsş: 560 
C evresi: Dogu Garajş Altş Anadolu Mh.Vatan Mh.bir kşsmş. 
Fiziki ortamş:Zemin kat +2,1“  sigara odasş olmak uzere 2 buyuk oda, 1 kutuphane, 1 Fen lab, 1 cok amaclş salon, 24 bilgisayar 
O grenci kabul ettigi mahalle, sokak, cadde: Altş.Anadolu Mh.Vatan Mh.bir kşsmş. 
C evrenin sosyo ekonomik yapşsş: Alt 
Buyutulmus  kent haritasş uzerinde is aretlenecek 
Binadaki o gretim alanş, koridorlar, gurultu kirliligi, alşnan o nlemler (cift camlş), okulun bahcesi mevcut, oyun alanş,  
Ulas şm Olanaklarş: Yakşn cevre yuruyerek ulas şm, servis yok. 
Okul calşs anlarşna iliskin bilgiler: 2 Hizmetli (1 kadrolu-1 ucretli), 12 sşnşf o gretmeni, 1 Sosyal Bilgiler O gretmeni, 1 
Bilgisayar O gretmeni (ucretli), 1 Mudur Yardşmcşsş (gecici go revli), 2 Matematik o gretmeni, 2 Ingilizce o gretmeni, 1 Turkce 
o gretmeni (ayrşca baska bir brans  o gretmeni giriyor), Diger butun brans larda 1“er tane 
Go rsel materyal olanaklarş: 3 Televizyon, 1 Video, 2 Vcd calar, 2 Tepego z, 1 Projeksiyon makinesş, 20“yi askşn Harita. 
Gezi/inceleme olanaklarş: Yşl icinde il ici 4-5 defa ve sene sonunda il dşs şna, gezmek o grenmek amacşyla. 
Sşnşf icindeki oturma duzeni her sşrada uc o grenci oturmakta ve o gretmen masasşnşn kars şsşnda oturmaktadşrlar. 
Hareketli mobilyalar yok. 
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EK 11: Incelenen O lcekler ve C alösmalar 

• Kendini Degerlendirme Envanteri  
(Yşldşz Kuzgun) ’ (Cenk O ktem-Lise son sşnşf o grencilerinin Algşladşklarş Ana-Baba 

Tutumlarşnşn   
Mesleki ilgi ve Degerleriyle Iliskisi Y.L.T) 

• Gronngen Kimlik Gelis imi O lcegi  
(Ays egul U nsal-Kimlik Gelis imi Sşrasşnda Ergenin Arkadas  Iliskilerinin Saptanmasş Y.L.T.) 

• Okul Yo neticisi Tutum O lcegi  
(Sadegul Akbaba Altun- ”Okul Yo neticilerinin Teknolojiye Kars ş Tutumlarşnşn 
Incelenmesi„) 

• C ocuklar Icin Sşnşf Ici Etkinlik O lcegi 
(Handan Asude Bas al) C ocuklar Icin Sşnşf Ici Etkinlik O lcegi Gelis tirilmesi Guvenirligi ve 
Gecerligi) 

• Toplam Kalite Yo netimi Ilkelerinin Ilko gretim Okullarşnda Uygulanabilirligine Iliskin 
O gretmen Algşlarş (Birol Yigit-Mehmet Bayraktar) 

• C ocuklar Icin C evre Duyarlşlşgş O lcegi 
(Handan Asude Bas al-Yadigar Dogan-Emin Atasoy) 

• C alşsma Alşskanlşklarş Envanteri (Fevzi Ulug) 
• Sşnşf Ortamş O lcegi (Nergis Tuter) 
• Nasşl Bir O gretmen (Necla O ner) 
• Everett L. Shohtrom Kis isel Yo netim Envanteri (Alşnan kis i-Fazşl Kardas  ” Ilko gretimin I. Ve 

II. Kademelerinde Go rev Yapan O gretmenlerin Kendini Gercekles tirme Duzeyi ve Cinsiyet 
ile Kendini Gercekles tirmenin Bazş Boyutlarş Arasşndaki Iliskileri) 

• C ocuklar Icin Sşnşf Ici Etkinlik O lcegi (Handan Asude Bas al) 
• Anne-Baba Tutum Envanteri (Yşldşz Kuzgun-Jale Eldeleklioglu) 
• Ilkokul C ocuklarş Icin Uyumsal Davranşs  O lcegi (AAMD Adaptive Behavior Scale, Public 

School Version, 1974) (Handan Asude Basal) 
• Ders Planşndaki Davranşs larşn Ilkokul O gretmenlerince Go sterilme Sşralarş (Recep Nas) 
• Sşnşf Ici O gretmen Davranşs larş Go zlem Formu (Recep Nas) 
• Aile Hayatş ve C ocuk Yetis tirme Tutum O lcegi (PARI)  

( Kadir Tumay Tapcan- Ebeveyn Tutumlarş ile Ilko gretim 6-7 ve 8. sşnşf o grencilerinin 
Denetim Odagş Iliskisi) 

• Kendini Sşfatlarla Anlatma (Canan Gulsum Gursoy) 
• Beck Depresyon O lcegi (Edito r Is şk Savas şr ’Nesrin H.Sahin- Bilis sel Davranşs cş 

Terapilerde Degerlendirme: Sşk Kullanşlan O lcekler) 
• Problem C o zme Envanteri (P.P.Heppner ve C.H.Petersen 1982) 
• Rotter“in Ic-Dşs  Kontrol Odagş O lcegi (J.B.Rotter 1966) 
• Offer Benlik Imgesi O lcegi (D. Offer, E.Ostrov, K.I.Howard, K.I.,and Atkinson, R.1988) 
• Ana-Babayla Iliskiler Envanteri (Sema Kaner) 
• Kuraldşsş Davranşs  Envanteri (Sema Kaner) 
• Sşnşf O gretmenligi Go rev Algşlarş Envanteri (Gultekin I.) 
• Sşnşf Ortamş O lcegi 
• Ana-Baba Tutum O lcegi (Polat S.) 
• O gretmen Tanşmlama Envanteri (Necla O ner) 
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EK 12: Arastörma Yapma I zni  
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