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Öz

Bu araĢtırmanın amacı; dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve
Diyagram Okuma” becerilerinin öğrenciler tarafından ne düzeyde
gerçekleĢtiğini çeĢitli değiĢkenler açısından tespit etmektir. AraĢtırma, nicel
araĢtırma yöntemlerinden tarama modeline göre yapılan betimsel bir
çalıĢmadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan akademik baĢarı testi,
araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda öğrencilerin
“Tablo ve Diyagram Okuma” becerisinin gerçekleĢme düzeylerinin
ortalamanın biraz altında ( X =9.96) kaldığı görülmüĢtür. DeğiĢkenler
açısından ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre; anne ve baba eğitim
düzeyi üniversite ve üstü mezunu olan öğrencilerin diğer tüm gruplara göre;
Ģehirde yaĢayan öğrencilerin köyde yaĢayanlara göre, aile gelir düzeyi yüksek
(2500 TL ve üstü) olan öğrencilerin düĢük (0-950) olan öğrencilere göre daha
baĢarılı olduğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler, Beceriler, Tablo Okuma
Becerisi, Diyagram Okuma Becerisi.
EXAMINATION OF GRADE LEVELS OF “READING TABLE AND
DIAGRAM” IN SOCIAL STUDIES LESSON OF FOURTH GRADE
STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

Abstract
The aim of this research; to determine the level of "Table and Diagram
Reading" skills performed by the students in terms of various variables in the
fourth grade social studies course. The research is a descriptive study based
on the screening model of quantitative research methods. The academic
achievement test used as a data collection tool was developed by the
researcher. As a result of the research, it was seen that the students' level of
achievement of "Reading Table and Diagram" was slightly below the average
level (= 9.96). In terms of variables, it was determined that the female
students are more successful than the male students; the students of which the
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education level of the parents is higher are more successful than the other
groups, the students who live in the city are more successful than the students
who live in the village and those with high family income level (2500 TL or
more) more successful than the students with low income (0-950).
Keywords: Social Studies, Skills, Table Reading Skills, Diagram
Reading Skills.

GiriĢ
Zihinsel beceriler zengin öğrenme yaĢantısı sonucu gerçekleĢebilir. Öğrenci bu öğrenme
yaĢantısı sürecinde birçok materyalle etkileĢim içerisinde bulunmalıdır. Zaten öğrenci günlük
hayatında televizyon, bilgisayar, radyo, kasetçalar, video, kamera gibi çok zengin ve gerçekçi
araçlar kullandığı için öğrenme yaĢantısından da bunları beklemektedir (AteĢ, 2006: 1). Aksi
halde öğrenme ortamı kendisine basit gelmektedir. Bu durumu Küçükahmet (2014: 136) Ģöyle
özetlemektedir: Dikkatli bir kiĢi iyi bir restorantta yemeklere daha fazla garnitür konduğunu,
pahalı arabaların daha fazla aksesuarı olduğunu, lüks bir salonun daha fazla ıĢıklandırıldığını
fark etmiĢtir. Genellikle yemeği, arabayı ve salonu bu ekler değerli kılar. Aynı durum bir dersin
öğretimi için de geçerlidir. Dersin ilgi çekmesi için sunumunda bazı ekler kullanmak gerekir.
Derse yapılacak eklerin baĢında görsel-iĢitsel araçlardan yararlanmak gelir. Bu da zengin bir
öğrenme ortamı sunmak demektir. Öğrenme ortamının zengin olması gereken disiplinler
arasında sosyal bilgiler dersi de yer alır. Parker (2009: 181)‟a göre; iyi bir sosyal bilgiler dersi
programı öğrencilere çevresindeki dünyayı okumak ve organize etmek için birçok yöntem
öğretir. Bu yöntemler öğrencilerin kelime bilgisi ve becerilerini önemli ölçüde geliĢtirirken
onlara sosyal veriler hakkında düĢünme becerisi kazandırır. Bu becerileri kazandırmak için
kullanılan görsel ögeler arasında grafik ve tablolar da sayılabilir. Diyagramlar da, grafik ve
tablolar gibi veriler arasındaki iliĢkiyi gösterdiğine göre bu materyallere dâhil edilebilir. Sosyal
bilgiler dersinde basit anlamda bir veriyi görselleĢtirmeye yarayan bu görsel ögeler grafik
düzenleyiciler olarak adlandırılır (Parker, 2009; Maxim, 2006; Farris, 2004). Bir sayfa dolusu
cümle ile anlatılamayacak konuya, bütünsel anlayıĢ getiren iyi bir grafik düzenleyici; bir
bakıĢta bütünün anahtar parçalarını ve iliĢkilerini gösterir (Jones, Pıerce ve Hunter, 1988: 21).
Grafik düzenleyicilerden olan tablolar, öğrencinin öğrenilecek olan bir konu veya mesaj ile
alakalı bir fikre sahip olması açısından önem arz eder. Bilgilerin öğretilmesinde kullanılan
tablolar; aynı Ģekilde hatırlanmasında da etkilidir (Parker, 2009:180). Aynı zamanda tabloların;
dikkat çekmesi, içerisinde sunulan mesajın ikna edici ve uyarıcı olması, anlaĢılır ve mantık
çerçevesine göre sıralanmıĢ olması gerekmektedir (Botham, 1975: 24). Tablolar; her çocuğun
katılımı, tamamlanmıĢ iĢ, öğretmen konferansları, öğrencilerin bağımsız okumaları, sınıf
fikirleri, bağlı fikirlerin benzer ve farklılıkları, özel bir güne kalan günler, gruplar arası
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yarıĢmalar, farklı nesnelerin numaraları gibi bilgileri sunmak için kullanılabilir (Turner, 2004:
127-128). Sosyal bilgiler kitaplarında kullanılan, öğrenci öğrenimini aktifleĢtirmeye yardımcı
olan grafik düzenleyicilerin bilgiyi en basit Ģekilde sundukları diyagramlar ise; tablodan farklı
olarak biraz daha özet ve seyrek bilgiler içerirken sadece rakamları değil, bir olay veya olguyu
da ifade edebilir (Parker, 2009; Farris, 2004).
Yukarıda iĢlevsel önemi anlatılan tablo ve diyagramlar 2005 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından değiĢtirilen dördüncü sınıf sosyal bilgiler programında “Tablo ve
Diyagram Okuma” becerisi olarak yer aldı. UlaĢılabilen literatür taramasında sosyal bilgiler
dersinde beceriler konusunda yapılmıĢ çalıĢmalar daha çok programda yer alan tüm derslerin
kazandırmayı amaçladığı becerilerdir. Aynı Ģekilde materyal üzerine çok çalıĢmaya rastlanmıĢ
olmasına rağmen; tablo ve diyagram üzerine pek çalıĢma yapılmadığı tespit edilmiĢtir. Bu
bağlamda özellikle ezber ders kimliğine sahip olduğu düĢünülen sosyal bilgiler eğitimi alanında
literatürde görülen bu boĢluğu doldurmak amacıyla yapılan bu çalıĢma ile dördüncü sınıf
öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde kazanmaları hedeflenen “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerisini öğrenciler tarafından çeĢitli değiĢkenler açısından ne düzeyde gerçekleĢtiği sorularına
cevap aranmıĢtır.
Yöntem
Dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde dördüncü ünite olan “Üretimden
Tüketime” baĢlıklı ünite kapsamında kazandırılması amaçlanan “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerisinin kazanma düzeyini saptamayı amaçlayan bu çalıĢma, tarama modeli kullanılan
betimsel bir çalıĢmadır. En yaygın betimsel yöntem olan tarama modeli ise belirlenmek istenen
özelliğin oldukça çok bireyden oluĢan örneklemden elde edilen bilgiyi bize sunar (Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014: 14). BaĢka bir ifade ile tarama modeli,
araĢtırmaya konu olan birey ve olguları değiĢtirme çabası gütmeksizin, kendi koĢulları
içerisinde var olan durumu ortaya çıkaran araĢtırma yaklaĢımıdır (Karasar, 2007: 77).
ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın evreni, dördüncü sınıf öğrencilerinden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın
örneklemi ise; 2014-2015 yılında KahramanmaraĢ merkez ilçe ve köylerinde Milli Eğitim
Bakanlığı‟na bağlı yedi merkez ve dört köy okulu olmak üzere 11 ilkokulda öğrenim gören 292
dördüncü sınıf öğrencisinden oluĢmaktadır. Bu okullar; AyĢe GümüĢer Ġlkokulu, ReĢit GümüĢer
Ġlkokulu, 75. Yıl Ġlkokulu, ġehit MıllıĢ Nuri Ġlkokulu, Necip Fazıl Ġlkokulu, Melek Ġpek
Ġlkokulu, Peynirdere Ġlkokulu, OnikiĢubat Ġlkokulu, Yolderesi Ġlkokulu, Uzunsöğüt Ġlkokulu,
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Doluca ġehit Alican Ġlkokulu‟dur. Örneklemin, evreni temsil etmesi için okul seçiminde baĢarı
düzeyleri alt, orta ve üst seviyede olan okullar ve köy okulları belirlenmiĢtir.
AraĢtırmaya katılan 292 dördüncü sınıf öğrencilerinin demografik özellikleri tablo 1‟de
verilmiĢtir.
Tablo 1: AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Frekans (f)
Cinsiyet

Kız
Erkek
Okur-yazar değil

Anne Eğitim Düzeyi

Okur-yazar
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite ve üstü

Baba Eğitim düzeyi

Okur-yazar
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite ve üstü

YerleĢim Yeri

Aile Gelir Düzeyi

Köy
ġehir
0-950
951-1500
1501-2500
2500 ve üstü

Yüzde (%)

141
151
37

48.3
51.7
12.7

40
80
65
40
30

13.7
27.4
22.3
13.7
10.3

52
69
56
48
67

17.8
23.6
19.2
16.4
22.9

77
215
101
91
43
57

26.4
73.6
34.6
31.2
14.7
19.5

Tablo 1‟de görüldüğü üzere çalıĢmaya katılan öğrencilerin % 48.3‟ü kız, % 51.7‟si
erkektir. Öğrencilerin anne eğim düzeyine bakıldığında % 12.7‟sinin okur-yazar olmadığı; %
13.7‟ sinin okur-yazar olduğu; % 27.4‟ ünün ilkokul; % 22.3‟ünün ortaokul; % 13.7‟sinin lise;
% 10.3‟ünün üniversite ve üstü mezunu olduğu görülmektedir. Aynı Ģekilde öğrencilerin baba
eğitim düzeyine bakıldığında % 17.8‟inin okur-yazar olduğu; % 23.6‟sının ilkokul; % 19.2‟sinin
ortaokul; % 16.4‟ünün lise; % 22.9‟unun üniversite ve üstü mezunu olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin yerleĢim yerine bakıldığında % 26.4‟ünün köyde; % 73.6‟sının Ģehirde yaĢadığı
görülmektedir. Öğrencilerin aile gelir düzeyine bakıldığında ise % 34.6‟sının 0-950 TL; %
31.2‟sinin 951-1500; % 14.7‟sinin 1501- 2500; % 19.5‟inin 2500 ve üstü olduğu görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerilerini kazanma düzeylerini tespit etmeye yönelik olarak çalıĢmanın veri toplama aracı
olarak akademik baĢarı testi kullanılmıĢtır. Akademik baĢarı testi geliĢtirilirken tablo ve
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diyagram çeĢitlerine yönelik sorulardan oluĢan çoktan seçmeli test geliĢtirilerek pilot uygulama
yapılmıĢtır. Pilot uygulama sonucunda testin Alpha (KR- 20) değeri .80 ve üstü bulunması
durumunda maddelerin geçerlik, güvenirlik ve madde güçlük indeksleri göz önünde
bulundurularak uygun maddeler seçilmiĢ ve nihai test oluĢturulmuĢtur. Akademik baĢarı testi
iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin cinsiyet, okul türü, anne-baba eğitim
durumu, yerleĢim yeri (köy-kent), aile gelir düzeyine yönelik kiĢisel bilgiler yer alırken; ikinci
bölümde ise “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli
maddeler bulunmaktadır. Nihai test ile elde edilen veriler istatistik programına girilerek analiz
edilmiĢ ve bulgular değerlendirilmiĢtir.
BaĢarı testinde değiĢik yayınevlerinden alınan 90‟ı aĢkın diyagram ve 50‟yi aĢkın tablo
sorusu geliĢtirilerek kullanılmıĢtır. Sorularla ilgili Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde
görev yapan 1 uzman akademisyen, alanında bilim uzmanı unvanına sahip 2 Sosyal Bilgiler
öğretmeni ve 1 sınıf öğretmeninden görüĢ alınmıĢtır. Her beceriye yönelik 20 soru olmak üzere
40 soruluk çoktan seçmeli (1doğru 3 çeldirici olmak üzere 4 seçenekli) akademik baĢarı testi
oluĢturulmuĢtur. Hazırlanan akademik baĢarı testine son Ģeklini vermek için sorular, bir tablo
bir diyagram olacak biçimde sıralanmıĢtır; ancak ortak köklü olan sorularda bu düzene
uyulamamıĢtır. Bu haliyle alanında uzman sınıf öğretmeni tarafından tekrar incelenmiĢ ve iki
dördüncü sınıf öğrencisine pilot uygulama yapılmıĢtır. Pilot uygulamadan alınan dönütler
doğrultusunda seçenekler gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmıĢ ve tekrar uzman
görüĢüne sunulmuĢtur. Uzman görüĢünün dönüt ve düzeltmeleri sonucunda 40 soruluk bir
uygulama testi düzenlenmiĢtir. Bu haliyle soruların “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerini
ölçmeye uygun olduğuna karar verilmiĢtir. Pilot uygulamada kullanılan baĢarı testinde yer alan,
her beceriye ait soru sayısı ve testteki sırası aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 2: Pilot Uygulama BaĢarı Testi Sorularının Ġlgili Olduğu Beceriler
Beceriler
1.Tablo Okuma Becerisi
2.Diyagram okuma Becerisi

Ġlgili Sorular
1-3-5-7-8-10-12-14-16-18-19-21-24-27-29-32-3436-38-40
2-4-6-9-11-13-15-17-20-22-23-25-26-28-30-31-3335-37-39

Öğrencilere pilot uygulaması yapılan “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerini
kazanma düzeyini ölçmeyi amaçlayan akademik baĢarı testinin madde analizleri “ITEMAN”
analiz programı ile değerlendirilmiĢtir. Analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 3‟te
gösterilmiĢtir:
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Tablo 3: Pilot Uygulama BaĢarı Testi Maddelerinin Güçlük ve Ayırıcılık Değerleri
Soru Sırası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ORTALAMA

Madde Güçlük Ġndeksi ( p değeri )
0,26
0,35
0,63
0,23
0,71
0,82
0,88
0,70
0,77
0,60
0,80
0,57
0,31
0,65
0,32
0,36
0,51
0,57
0,33
0,74
0,31
0,67
0,35
0,47
0,73
0,27
0,43
0,64
0,25
0,45
0,50
0,69
0,60
0,34
0,32
0,49
0,42
0,63
0,37
0,53
0,52

Madde Ayrıcılık Gücü ( d değeri )
0,12
0,39
0,61
0,13
0,59
0,34
0,32
0,59
0,53
0,51
0,49
0,64
0,25
0,67
0,30
0,16
0,53
0,60
0,37
0,65
0,24
0,67
0,30
0,41
0,61
0,16
0,29
0,69
0,17
0,38
0,39
0,69
0,78
0,30
0,15
0,51
0,32
0,69
0,29
0,42
0,44

KahramanmaraĢ merkez ilçelerine bağlı yedi ilkokulda öğrenim gören 295 öğrenci
üzerinde yapılan 40 soruluk, dört seçenekli çoktan seçmeli pilot uygulamanın “ITEMAN” analiz
programında yapılan analizi sonucunda KR-20 (iç güvenirlik) değeri 0.85 bulunmuĢtur.
Uygulamanın analizi sonucunda 30 maddenin madde ayırıcılık gücü (d değeri) nihai uygulama
testinde kullanılmaya uygun bulunmuĢtur. Bu 30 madde arasında her beceri için 10 olmak üzere
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toplam 20 maddelik nihai uygulama testi oluĢturulmuĢtur. 20 maddeden oluĢan nihai uygulama
testinin “ITEMAN” analiz programında yapılan analizi sonucunda KR-20 değeri 0.80 olarak
bulunmuĢtur. Büyüköztürk vd. (2014:171)‟ne göre bir test için hazırlanan güvenirlik
katsayısının (KR-20) 0.70 ve üzeri olması, test puanlarının güvenirliği için yeterlidir. Bu
durumda pilot ve nihai uygulama testlerinin (KR-20: 0. 80) güvenirlikleri yeterlidir. Bu sonuçlar
neticesinde beceriler ile ilgili sorular pilot uygulama testinde olduğu gibi nihai uygulama
testinde de dağınık bir Ģekilde kullanılarak teste son Ģekli verilmiĢtir. AĢağıda Tablo 4‟te nihai
uygulamada kullanılan akademik baĢarı testinde her beceri ile ilgili madde güçlük indeksi (p
değeri), madde ayırıcılık gücü (d değeri), soru sayısı ve testteki sırası verilmiĢtir:
Tablo 4: Nihai Uygulama BaĢarı Testinin Becerilerle Ġlgili Soru Sıraları ve Soruların Madde Güçlük
Ġndeksi ile Madde Ayırıcılık Gücü Değerleri

Beceriler

1.Tablo Okuma Becerisi

2.Diyagram okuma becerisi

Genel Ortalama

Pilot
Testteki
Soru Sırası
14
12
24
18
19
10
34
36
38
40
Ortalama
2
17
22
23
31
28
25
30
33
37
Ortalama

Nihai
Madde Güçlük
Testteki
Ġndeksi ( p
Soru Sırası değeri )
2
0,65
4
0,57
6
0,47
9
0,57
10
0,33
12
0,6
14
0,65
16
0,49
18
0,63
20
0,53
1
3
5
7
8
11
13
15
17
19

Madde
Ayrıcılık
Gücü ( d
değeri)
0,67
0,64
0,41
0,6
0,37
0,51
0,67
0,51
0,69
0,42

0,59
0,35
0,51
0,67
0,35
0,5
0,64
0,73
0,45
0,60
0,42

0,55
0,39
0,53
0,67
0,3
0,39
0,69
0,61
0,38
0,78
0,32

0,52
0,55

0,51
0,53

Tablo 3 ve Tablo 4‟te bulunan veriler incelendiğinde pilot uygulama baĢarı testi
maddelerinin güçlük indeksi ortalamalarının 0.52, nihai uygulama baĢarı testi maddelerinin
güçlük indeksi ortalamalarının 0.55; baĢarı testi maddelerinin ayırıcılık gücü ortalamalarının
0.51, nihai uygulama baĢarı testi maddelerinin ayırıcılık gücü ortalamalarının 0.53 olduğu
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görülmektedir. Yetenek ve baĢarı testleri gibi bilgi ve becerilerin ölçüldüğü testlerde kullanılan
maddelerin doğru cevaplanma oranlarını gösteren madde güçlüğü indeksinde madde
güçlüklerinin 0.50 civarında; ayırt edicilik indeksinin 0.40 ve üzeri olması gerekir (Büyüköztürk
vd. 2014: 123). O halde bu sonuçlara göre testler madde güçlük indeksi ve ayırıcılık gücü değeri
açısından iyi ve kullanılabilirdir.
Verilerin Analizi
AraĢtırmada pilot uygulamadan elde edilen veriler “ITEMAN” analiz programına
girilerek analiz edilmiĢtir. Nihai test ile elde edilen veriler istatistik programına girilerek analiz
edilmiĢtir. Verilerin değerlendirmesinde ortalama ve standart sapma kullanılmıĢtır. Niceliksel
verilerin karĢılaĢtırılmasında ise iki grup arasındaki fark için bağımsız gruplar t-testi
kullanılmıĢtır. Yine ikiden fazla kategoriden oluĢan ailenin gelir düzeyi, annenin eğitim durumu
ve babanın eğitim durumu gibi bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenlerle arasındaki farkı
tespit etmek için ANOVA analizi kullanılmıĢtır. ANOVA ile yapılan analizlerde anlamlı fark
grubunu bulmak için Scheffe testi yapılmıĢtır.
Bulgular ve Yorum
AraĢtırmadaki analiz sonuçları ile ilgili bulgular ve yorumlar aĢağıda verilmiĢtir.
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram
Okuma” Becerilerinin GerçekleĢme Düzeyine ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerisinin gerçekleĢme düzeyini ölçmek üzere bağımsız gruplarda yapılan t-testi analizinin
sonuçları Tablo 5‟te gösterilmiĢtir.
Tablo 5: Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerilerinin GerçekleĢme Düzeyine ĠliĢkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları

Kazanma düzeyleri

N

Min.

292

0

Max.
20

X

Ss

9.96

4.59

Tablo 5‟te görüldüğü üzere dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde
“Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerini ölçmeye yönelik akademik baĢarı testinden
alabilecekleri en düĢük puan =0 ve en yüksek puan =20 olarak hesaplanmıĢtır. Ayrıca tabloya
göre araĢtırmaya katılan 292 dördüncü sınıf öğrencisinin “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerisini gerçekleĢtirme düzeyi ile ilgili akademik baĢarı testinden aldıkları puanların
ortalamasının ( X =9.96) olduğu tespit edilmiĢtir. Bu bulguya göre araĢtırmaya katılan 292
öğrencinin kazanmıĢ oldukları düĢünülen “Tablo ve Diyagram Okuma” becerisine yönelik bilgi
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/4 2017 s. 2752-2775, TÜRKİYE

İsmail Hakan AKGÜN – Fatma BULUT ÖZKAR

2760

düzeylerinin orta düzeyin biraz altında olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.

Tablo 5‟te görülen

verilerin eğimi Grafik 1‟de gösterilmiĢtir:
Grafik 1: Dördüncü Sınıf Öğrencilerin “Tablo ve Diyagram Okuma” Becerileri Akademik BaĢarı
Testinden Aldıkları Puanların Eğimi

Yukarıdaki sütun grafiğinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerisini ölçmeye yönelik
akademik baĢarı testinden alınabilecek puan eğrisinden görüldüğü üzere; her aralık 2 puana
denk gelmektedir. Bu durumda tepe noktasında bulunan bir öğrenci 20 puan, taban noktasında
bulunan bir öğrenci 0 puan almıĢtır. Yukarıdaki verilere göre dördüncü sınıf öğrencilerinin
sosyal bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin iyi düzeyde olmadığı
söylenebilir.
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram
Okuma” Becerilerini Ölçmeye Yönelik Akademik BaĢarı Testi Puanlarının Cinsiyet
DeğiĢkeni Açısından KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerilerinin gerçekleĢme düzeyine iliĢkin cinsiyet faktörünün etkisini ölçmek üzere bağımsız
gruplarda yapılan t-testi analizinin sonuçları Tablo 6‟da gösterilmiĢtir.
Tablo 6: Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerilerinin GerçekleĢme Düzeyinin Cinsiyet DeğiĢkenine Yönelik T-Testi Sonuçları
Cinsiyet

N

X

Ss

Kız

141

10.73

4.74

Erkek

151

9.25

4.34

T

p.

2.76

.0006
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Tablo 6‟dan da anlaĢılacağı üzere, erkeklerin ( X =9.25) ortalamanın altında kaldığı,
kızların ( X =10,73) baĢarılarının ise orta düzeyin üstünde olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yani
“Tablo ve Diyagram Okuma” becerisinin gerçekleĢme düzeyi açısından cinsiyetler arasında
anlamlı fark olduğu; bu farklılığın kızların lehine olduğu görülmüĢtür (t=2.76, p=.006<.05).
Tablo 6‟da görülen verilerin eğimi Grafik 2‟de gösterilmiĢtir:
Grafik 2: Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerilerinin Cinsiyet Faktörü ile ĠliĢkisi

Yukarıdaki çizgi grafiğinde de; dördüncü sınıf öğrencilerinin “Tablo ve Diyagram
Okuma” becerilerinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının cinsiyete
göre farklı ve bu farklılığın kızların lehine olduğu görülmektedir. O halde dördüncü sınıf kız
öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin daha iyi
düzeyde olduğu söylenebilir.
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram
Okuma” Becerilerini Ölçmeye Yönelik Akademik BaĢarı Testi Puanlarının Anne Eğitim
Düzeyi Açısından KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerilerinin gerçekleĢmesine iliĢkin anne eğitim faktörünün etkisini ölçmek üzere yapılan
ANOVA testi analizi sonuçları Tablo 7‟de gösterilmiĢtir.
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Tablo 7: Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerilerinin GerçekleĢme Düzeyinin Anne Eğitim Düzeyine Yönelik ANOVA Testi Sonuçları

Gruplar arası

Kareler
Toplamı
899.67

Gruplar içi

5239.04

Kareler
S
Ortalaması
5

179.93

2

18.31

86
Toplam

F

P

Anlamlı Fark
(Scheffe)

9.8

.000

5-1,6-1, 6-2,63,6-4,

d.

6138.72

2
91

(1: okur-yazar değil, 2: okur-yazar, 3: ilkokul mezunu, 4: ortaokul mezunu, 5: lise
mezunu, 6: üniversite ve üstü)
Tablo 7‟den de anlaĢılacağı üzere, dördüncü sınıf öğrencilerinin “Tablo ve Diyagram
Okuma” becerilerinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının anne
eğitim düzeyi açısından öğrencilerin akademik baĢarıları arasında anlamlı fark olduğu
görülmüĢtür (F= 9.8, p=.000<.05). Anlamlı fark grubunu tespit etmek amacıyla yapılan Scheffe
testi sonuçlarının anne eğitim düzeyi artan öğrenciler lehine olduğu görülmüĢtür. Tablo 7‟de
görülen verilerin eğimi Grafik 3‟te gösterilmiĢtir:
Grafik 3: Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerilerinin Anne Eğitim Düzeyi Faktörü ile ĠliĢkisi

Yukarıdaki çizgi grafiğinde de; dördüncü sınıf öğrencilerinin “Tablo ve Diyagram
Okuma” becerilerinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının anne
eğitim düzeyi açısından farklılık gösterdiği ve bu farklılığın genel anlamda anne eğitim düzeyi
yüksek olan öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Yalnızca anne eğitim durumu ilkokul ve
ortaokul mezunu olan öğrenciler arasında anlamlı olmayan bir farklılık görülmektedir.
Yukarıdaki verilere göre anne eğitim düzeyi artan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal
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bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin daha iyi düzeyde olduğu
söylenebilir.
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram
Okuma” Becerilerini Ölçmeye Yönelik Akademik BaĢarı Testi Puanlarının Baba Eğitim
Düzeyi Açısından KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerilerinin gerçekleĢmesine iliĢkin baba eğitim düzeyi faktörünün etkisini ölçmek üzere
yapılan ANOVA testi analizi sonuçları Tablo 8‟de gösterilmiĢtir.
Tablo 8. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerilerinin GerçekleĢme Düzeyinin Baba Eğitim Düzeyine Yönelik ANOVA Testi Sonuçları
Kareler Toplamı
d.
Gruplar arası

795.14

Gruplar içi

5343.57

Kareler
S
Ortalaması
198.78
4
18.61
2

87
Toplam

6138.72

F

P

Anlamlı Fark
(Scheffe)

10.6

.000

5-1, 5-2, 5-3

2
91

(1: okur-yazar değil, 2: okur-yazar, 3: ilkokul mezunu, 4: ortaokul mezunu, 5: lise
mezunu, 6: üniversite ve üstü)
Tablo 8‟den de anlaĢılacağı üzere, dördüncü sınıf öğrencilerinin “Tablo ve Diyagram
Okuma” becerilerinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının baba
eğitim düzeyine göre fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan ANOVA testine göre
baba eğitim düzeyi açısından öğrencilerin akademik baĢarıları arasında anlamlı fark olduğu
görülmüĢtür (F=10.6, p=.000<.05). Anlamlı fark grubunu tespit etmek amacıyla Scheffe testi
yapılmıĢ ve babası üniversite veya üstü eğitime sahip olan öğrencilerin akademik baĢarıları
babası lise mezunu olan öğrencilere göre daha yüksektir. Babası lise mezunu olan öğrencilerin
akademik baĢarıları ise babası ortaokul mezunu olan öğrencilere göre daha yüksektir. Babası
okur-yazar olan öğrenciler ile babası ortaokul mezunu olan öğrenciler akademik baĢarıları yakın
bulunup babası ilkokul mezunu olan öğrencilerden daha baĢarılı bulunmuĢtur. Tablo 8‟de
görülen verilerin eğimi Grafik 4‟te gösterilmiĢtir:
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Grafik 4. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerilerinin Baba Eğitim Düzeyi Faktörü Ġle ĠliĢkisi

Yukarıdaki çizgi grafiğinde de; dördüncü sınıf öğrencilerinin “Tablo ve Diyagram
Okuma” becerilerinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının baba
eğitim düzeyi açısından farklılık gösterdiği ve bu farklılığın genel anlamda baba eğitim düzeyi
yüksek olan öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Yalnızca baba eğitim durumu okur-yazar
olan öğrenciler ile ortaokul olan öğrencilerin baĢarı puanlarının aynı ve baba eğitim durumu
ilkokul olan öğrencilerin puanlarından yüksek olduğu; fakat bu farklılığın anlamlı düzeyde
olmadığı görülmektedir. O halde; baba eğitim düzeyi artan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin
sosyal bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin daha iyi düzeyde olduğu
söylenebilir.
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram
Okuma” Becerilerini Ölçmeye Yönelik Akademik BaĢarı Testi Puanlarının YerleĢim Yeri
Açısından KarĢılaĢtırılmasına Yönelik Bulgular ve Yorumlar
Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerilerinin gerçekleĢme düzeyine iliĢkin yerleĢim yeri faktörünün etkisini ölçmek üzere
bağımsız gruplarda yapılan t-testi analizi sonuçları Tablo 9‟da gösterilmiĢtir.
Tablo 9: Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerilerinin GerçekleĢme Düzeyinin YerleĢim Yerine Göre T-Testi Sonuçları

YerleĢim

N

X

Ss

T

p.

Köy

77

8.55

4.28

-3.190

.002

ġehir

215

10.47

4.60

Yeri
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Tablo 9‟dan da anlaĢılacağı üzere, dördüncü sınıf öğrencilerinin “Tablo ve Diyagram
Okuma” becerilerinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının yerleĢim
yerine göre fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla bağımsız gruplarda yapılan t-testi
analizleri sonucunda; köyde yaĢayan öğrencilerin “Tablo ve Diyagram Okuma” becerileri ( X
=8.55) ortalamanın altında, Ģehirde yaĢayan öğrencilerin

“Tablo ve Diyagram Okuma”

becerileri ( X =10.47) ise ortalamanın biraz üstünde bulunmuĢtur. ġehirde yaĢayan öğrencilerin
akademik ortalamalarının köyde yaĢayan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu ve yerleĢim
yerleri arasında anlamlı fark olduğu görülmüĢtür (t=-3.190, p=.002<.05). Tablo 9‟da görülen
verilerin eğimi Grafik 5‟te gösterilmiĢtir:
Grafik 5: Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerisinin YerleĢim Yeri Faktörü ile ĠliĢkisi

Yukarıdaki çizgi grafiğinde de; dördüncü sınıf öğrencilerinin “Tablo ve Diyagram
Okuma” becerilerinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının yerleĢim
yerine göre farklı ve bu farklılığın Ģehirde yaĢayan öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir.
Yukarıdaki verilere göre; Ģehirde yaĢayan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler
dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin daha iyi düzeyde olduğu söylenebilir.
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram
Okuma” Becerilerini Ölçmeye Yönelik Akademik BaĢarı Testi Puanlarının Aile Gelir
Düzeyine Açısından KarĢılaĢtırılmasına Yönelik Bulgular ve Yorumlar
Dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerilerinin gerçekleĢmesine iliĢkin aile gelir düzeyi faktörünün etkisini ölçmek üzere yapılan
ANOVA testi analizi sonuçları Tablo 10‟da gösterilmiĢtir.
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Tablo 10. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerilerinin GerçekleĢme Düzeyinin Aile Gelir Düzeyi Açısından ANOVA Testi Sonuçları
Kareler Toplamı

Kareler
S
Ortalaması

F

P

Anlamlı Fark
(Scheffe)

9.6

.000

2-1,3-1,4-1,

d.
Gruplar arası

562.57

Gruplar içi

5576.15

3

187.52

2

19.36

88
Toplam

6138.72

2
91

(1: 0-950, 2: 951-1500, 3: 1501-2500, 4: 2500 ve üstü)
Tablo 10‟dan da anlaĢılacağı üzere, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler
dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik
baĢarı testi puanlarının aile gelir düzeyine göre fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla
yapılan ANOVA testine göre aile gelir düzeyi açısından öğrencilerin akademik baĢarıları
arasında anlamlı fark olduğu görülmüĢtür (F=9.6, p=.000<.05). Anlamlı fark grubunu tespit
etmek amacıyla Scheffe testi yapılmıĢ ve aile gelir düzeyi 2500 ve üstü olan öğrenciler ile diğer
tüm gruplar arasında aile gelir düzeyi 2500 TL ve üstü olan öğrenciler lehine anlamlı fark
olduğu görülmüĢtür. Tablo 10‟da görülen verilerin eğimi Grafik 6‟da gösterilmiĢtir:
Grafik 6. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
Becerilerinin Aile Gelir Düzeyi Faktörü ile ĠliĢkisi

Yukarıdaki çizgi grafiğinde de; dördüncü sınıf öğrencilerinin “Tablo ve Diyagram
Okuma” becerilerinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının aile gelir
düzeyine göre farklı ve bu farklılığın aile gelir düzeyi yüksek olan öğrenciler lehine olduğu
görülmektedir. O halde; aile gelir düzeyi artan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal
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bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin daha iyi düzeyde olduğu
söylenebilir.
Sonuçlar ve TartıĢma
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır:
1. Dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin
gerçekleĢme düzeyine yönelik uygulanan akademik baĢarı testi analizindeki bulgular
neticesinde, dördüncü sınıf öğrencilerinin “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin genel
olarak orta düzeyin çok az altında olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak bu becerilerin
gerçekleĢme düzeyinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Bu sonuca paralel olarak ilköğretim 6,
7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik becerileri ile sosyal bilgiler dersinde harita, grafik ve
tablo okuma becerileri arasındaki iliĢkiyi araĢtıran Pala (2011) öğrencilerin harita, grafik ve
tablo okuma ile sosyal bilgiler ve matematik becerileri düzeylerinin orta seviyede olduğunu
tespit etmiĢtir. Yine araĢtırma bulgularımıza paralel olarak Çiçekliyurt (2014) Sosyal Bilgiler
dersinde doğrudan verilecek becerileri öğrencilerin yeterli oranda kazandıkları sonucuna
ulaĢmıĢtır. Fakat bu becerilerden sebep-sonuç iliĢkisini belirleme becerisinin gerçekleĢme
düzeyine ait ortalamanın diğer becerilerin gerçekleĢme düzeylerine ait ortalamalardan düĢük
olduğunu tespit etmiĢtir. Aynı zamanda sınıf mevcudu fazla olan Ģubedeki öğrencilerin „Tablo,
Diyagram ve Grafik Okuma‟ becerilerini daha iyi kazandıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yine
araĢtırma bulgularımıza paralel olarak Akgün (2010) ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin grafik
okuma becerilerinin ota seviyede olduğunu; ancak öğrencilerin grafik hazırlama becerilerinin
ortalamanın altında olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Güzel (2005) ise yaptığı çalıĢmada 4. sınıfta
eleĢtirel düĢünme becerilerine dayanan Sosyal Bilgiler öğretimini geleneksel yaklaĢıma dayalı
Sosyal Bilgiler öğretimiyle karĢılaĢtırmayı amaçladıkları çalıĢmada eleĢtirel düĢünmeye dayalı
öğretim ile öğrencilerin daha baĢarılı olduğu; Eskitürk (2009) yaptığı çalıĢmada Sosyal Bilgiler
dersinde eleĢtirel düĢünme becerilerini temel alan öğretme etkinliklerinin uygulandığı deney
grubundaki öğrenciler ile geleneksel öğretimin uygulandığı, kontrol grubundaki öğrencilerin
akademik baĢarıları ve hatırda tutma düzeyleri arasında deney grubu lehine fark olduğu; Köse
(2011) Sosyal Bilgiler öğretiminde istatistik ve grafik kullanım tekniklerinin öğrencilerin grafik
okuma becerisine etkisini incelediği çalıĢmada deney grubu lehine anlamlı fark olduğunu;
Öztürk (2010) yaratıcı düĢünme becerisinin temele alındığı öğretimde öğrencilerin daha baĢarılı
olduğunu, Kurnaz (2007) içerik ve beceri temelli eleĢtirel düĢünme öğretim yaklaĢımlarının
öğrencilerin eleĢtirel düĢünme becerilerini geliĢtirdiği sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu sonuçlar beceri
temelli sosyal bilgiler öğretiminde öğrencilerin daha baĢarılı olduğunu gösterdiğinden
çalıĢmamızın sonucunu desteklemektedir. Aktürk (2012) yaptığı çalıĢmada ilköğretim 6. sınıf
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Sosyal Bilgiler dersinde animasyon ve dijital harita kullanımının öğrencilerin mekânı algılama
becerisini arttırdığı soncuna ulaĢmıĢtır.
Sosyal Bilgiler dersinde tarih diyagramlarının kullanım türlerinin öğrenci baĢarısına
ektisini belirlemeyi amaçlayan AteĢ (2009), diyagramların ders içresinde kullanılmasının
öğrenmeye görsellik kazandırdığından öğrencinin ders baĢarısını artırdığını ve öğrenciler
tarafından çizilen diyagramların öğretmen tarafından tahtaya çizilen diyagramlara oranla
öğrencilerin baĢarısında daha etkili olduğunu; ayrıca AteĢ (2006), ilköğretim dördüncü sınıf
düzeyinde metinlerdeki görsellerin farklılık gösterdiği (resim, karikatür, diyagram) materyalleri
alan grupların anlama eriĢileri ve özetleme becerileri açısından eriĢi puanlarının ortalamaları
arasında diyagramlı metinleri alan gruplar lehine anlamlı bir fark olduğunu ve diyagramların
metne hazırlıkta, özetlemede önemli iĢlevleri olduğunu; Namal (2011), görsel materyallerin
kullanımının Sosyal Bilgiler öğretiminde klasik yönteme göre daha fazla yarar sağladığını;
Dönmez, Yazıcı ve Sabancı (2007) Sosyal Bilgiler derslerinde grafik düzenleyicilerin
kullanımının öğrencilerin akademik bilgiyi elde etmelerine olumlu yönde etki ettiğini; Sönmez
(2006) Sosyal Bilgiler dersinde görsel araç-gereç kullanmanın baĢarıyı artırması bakımından
geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili bir yöntem olduğunu; Moore ve Readence(1984),
grafik düzenleyicilerin kelime hazinesini geliĢtirmede çok etkili bir araç olduğunu (Akt: Hall ve
Strangman, 2002: 4); Anderson-Ġnman (1996) bilgisayarda kullanılan grafik düzenleyicilerin
çalıĢma stratejilerinin benimsenmesinde etkili olduğunu (Akt: Hall ve Strangman, 2002: 4) ifade
etmiĢlerdir. Hall ve Strangman (2002) bir öğretim müfredatının öğretmen ve öğrenciler için
daha verimli, destekleyici yapmanın yolunun grafik düzenleyicileri kullanmak olduğunu iddia
etmiĢtir. Bu iddia doğrultusunda değiĢik öğrenciler üzerinde öğrenme sonuçlarının
geliĢtirilmesindeki etkilerini geniĢ çapta araĢtırmıĢtır.
Yapılan çalıĢmalarda genel olarak tablo ve diyagram; derse görsellik kazandıran
materyaller olarak ele alınmıĢ ve öğrenci baĢarısını artırdığı ispatlanmıĢtır. Bizim çalıĢmamızda
ise öğrencilerin bu materyalleri kullanma beceri durumları tespit edilmiĢ ve bu durum
ortalamanın altında bulunmuĢtur. Yapılan çalıĢmaların sonuçları ve çalıĢmamızın sonucu;
Sosyal Bilgiler dersinde tablo ve diyagram gibi grafik düzenleyici, metin örgütleyici, iki boyutlu
görsel materyallerin çok kullanılmadığını veya kullanıldığı taktirde baĢarının artacağını
göstermektedir.
2. Dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma” becerisinin
gerçekleĢme düzeyine yönelik uygulanan akademik baĢarı testi puanlarının cinsiyet değiĢkenine
göre cinsiyetler arasında anlamlı fark olup, kızların aritmetik ortalamalarının erkeklere oranla
yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonuca paralel olarak Çiçekliyurt (2014) yaptığı çalıĢmada
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„Tablo, Diyagram ve Grafik Okuma‟, 'Bilgiyi Kullanılabilir Biçimlerde Planlama ve Yazma‟ ve
„KarĢılaĢtırma Yapma‟ becerilerinde kız öğrenciler lehine anlamlı fark olduğunu, genel anlamda
kız öğrencilerin erkek öğrencilere nazaran doğrudan verilecek becerileri daha iyi kazandıklarını
ifade etmiĢtir. Aynı Ģekilde Baykara‟da (2006) yaptığı çalıĢmada Sosyal Bilgiler dersinde kız
öğrencilerinin düĢünme becerisini kazandıran etkinliklere daha çok dikkat ettiklerini ve bu
beceriyi daha çok kazandıkları sonucuna ulaĢmıĢtır. Altıncı sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yer
alan „Üretim, Dağıtım ve Tüketim‟ öğrenme alanında öğrencilerin akademik baĢarılarının ne
düzeyde olduğunu çeĢitli değiĢkenler açısından tespit etmeyi amaçlayan Akgün ve Arıkan
(2015) kız öğrencilerin akademik baĢarılarının erkek öğrencilerden yüksek olduğu sonucuna
ulaĢmıĢlardır. Yine çalıĢmamıza paralel olarak Özgençli (2009) yaptığı çalıĢmada Sosyal
Bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan iletiĢim ve sosyal etkileĢim becerilerinin
gerçekleĢme düzeyinin kız öğrencilerde daha yüksek ve bu öğrencilerin derslerine giren 50 sınıf
öğretmeninden bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere nazaran bu beceriye daha çok sahip
olduklarını tespit etmiĢtir. Yine çalıĢmamızın sonucuna paralel olarak Yontar (2013) yaptığı
çalıĢmada kız öğrencilerin sorumluluk ve empati beceri düzeylerinin erkek öğrencilerin
sorumluluk ve empati beceri düzeylerinden yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. ÇalıĢmamızın
bu bulgusunun aksine Merç (2011) yaptığı çalıĢmada erkek öğrencilerin mekân biliĢi ve harita
okuma becerilerinin kız öğrencilerin mekân biliĢi ve harita okuma becerilerine göre daha yüksek
bulunduğunu ifade etmiĢtir. Fakat; Koçoğlu (2012) karikatür destekli öğretimin „Görsel Okuryazarlık‟ becerisine etkisini ölçmeyi amaçladığı çalıĢmada öğrencilerin baĢarılarının cinsiyet
açısından değiĢmediğini; Köseoğlu (2009) Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanmanın
eleĢtirel

düĢünmeye

etkisini

incelemeyi

amaçladığı

çalıĢmada

cinsiyetin

baĢarıyı

değiĢtirmediğini; Öztürk (2010) yaratıcı düĢünme becerisinin Sosyal Bilgiler dersinde öğrenci
baĢarısı üzerindeki etkililiğini incelediği çalıĢmada cinsiyet faktörünün öğrenci baĢarısı üzerinde
etkili olmadığını; Tetik (2012) ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarının ulaĢılma
düzeyini tespit etmeyi amaçladığı çalıĢmada cinsiyetin baĢarı üzerinde bir etkisi olmadığını;
Akgün (2010) Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin grafik okuma ve hazırlama becerilerinin
cinsiyete göre farklılık göstermediğini; Pala (2011) öğrencilerin harita, grafik ve tablo okuma
becerileri ile Sosyal Bilgiler ve matematik becerilerinin cinsiyete göre farklılık göstermediğini
ifade etmiĢlerdir.
3. Dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerilerinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının anne eğitim
düzeyi artan öğrenciler lehine olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmamıza paralel olarak Akgün ve
Arıkan (2015) altıncı sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yer alan „Üretim, Dağıtım ve Tüketim‟
öğrenme alanında öğrencilerin akademik baĢarılarının ne düzeyde olduğunu çeĢitli değiĢkenler
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açısından tespit etmeyi amaçladıkları çalıĢmada öğrencilerin anne eğitim düzeyi arttıkça
akademik baĢarılarının da arttığını tespit etmiĢlerdir. Baykara (2006) tarafından yapılan
çalıĢmada Sosyal Bilgiler dersinde düĢünme becerilerinin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin öğrenci
görüĢlerinin anne eğitim durumu değiĢkenine göre 36 maddelik anketin altı maddesinde anne
eğitim durumu yüksek olan öğrencilerin lehine olduğu görülmüĢken; kalan 30 maddesinde ise
anne eğitim durumunun düĢünme becerileri açısından değerlendirilmesinde önemli bir değiĢken
olmadığı tespit edilmiĢtir. Yani altı maddenin anne eğitim durumu değiĢkenine göre sonucu
çalıĢmamızın sonucuna paraleldir. ÇalıĢmadan elde edilen sonucun aksine Koçoğlu (2012)
Sosyal Bilgiler dersinde karikatür destekli öğretimin „Görsel Okur-yazarlık‟ becerisine etkisini
ölçmeyi amaçladığı çalıĢmada anne eğitim düzeyinin öğrencinin baĢarısını etkilemediği
sonucuna ulaĢmıĢtır.
4. AraĢtırmamızda dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve
Diyagram Okuma” becerisinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının
baba eğitim düzeyine göre anlamlı fark olduğu görülmüĢtür. Babası üniversite veya üstü eğitime
sahip olan öğrencilerin akademik baĢarıları babası lise mezunu olan öğrencilere göre daha
yüksektir. Babası lise mezunu olan öğrencilerin akademik baĢarıları ise babası ortaokul mezunu
olan öğrencilere göre daha yüksektir. Babası okur-yazar olan öğrenciler ile babası ortaokul
mezunu olan öğrenciler akademik baĢarıları yakın bulunup babası ilkokul mezunu olan
öğrencilerden daha baĢarılı bulunmuĢtur. ÇalıĢmamıza paralel olarak Akgün ve Arıkan (2015)
altıncı sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yer alan „Üretim, Dağıtım ve Tüketim‟ öğrenme alanında
öğrencilerin akademik baĢarılarının ne düzeyde olduğunu çeĢitli değiĢkenler açısından tespit
etmeyi amaçladıkları çalıĢmada öğrencilerin baba eğitim düzeyi arttıkça akademik baĢarılarının
da arttığını tespit etmiĢlerdir. Baykara (2006) tarafından yapılan çalıĢmada Sosyal Bilgiler
dersinde düĢünme becerilerinin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin öğrenci görüĢlerini baba eğitim
durumu değiĢkenine göre 36 maddelik anketten altı tanesinde baba eğitim durumu yüksek olan
öğrencilerin lehine olduğu görülmüĢken; diğer 30 madde de ise baba eğitim durumunun
düĢünme becerileri açısından değerlendirilmesinde önemli bir değiĢken olmadığı tespit
edilmiĢtir. Yani altı maddenin baba eğitim durumu değiĢkenine göre sonucu çalıĢmamızın
sonucuna paraleldir. ÇalıĢmamızın sonucunun aksine Koçoğlu (2012) karikatür destekli
öğretimin „Görsel Okur-yazarlık‟ becerisine etkisini ölçmeyi amaçladıkları çalıĢmada baba
eğitim düzeyinin öğrencinin baĢarısını etkilemediği sonucuna ulaĢmıĢtır.
5. Dördüncü sınıf öğrencilerinin “Tablo ve Diyagram Okuma” becerisinin gerçekleĢme
düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının yerleĢim yeri açısından fark olup olmadığını
tespit etmek amacıyla yapılan analizler sonucunda yerleĢim yerleri arasında anlamlı fark
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olduğu; Ģehirde yaĢayan öğrencilerin akademik ortalamalarının köyde yaĢayan öğrencilere göre
daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu sonuca paralel olarak Baykara (2006) Sosyal Bilgiler
dersinin düĢünme becerileri açısından değerlendirilmesinde okulun bulunduğu yer değiĢkenine
göre öğrenci görüĢleri arasında Ģehirde bulunan öğrenciler lehine anlamlı farlılıklar
bulmuĢlardır. Yine çalıĢma sonucumuza paralel olarak Akgün ve Arıkan (2015), altıncı sınıf
Sosyal Bilgiler dersinde yer alan „Üretim, Dağıtım ve Tüketim‟ öğrenme alanında öğrencilerin
akademik baĢarılarının yerleĢim yeri Ģehir olan öğrencilerin ortalamalarının yerleĢim yeri köy
olan öğrencilere göre daha yüksek olduğunu; ancak bu farkın anlamlı düzeyde olmadığını tespit
etmiĢlerdir. Yine çalıĢma bulgularımızın sonucuna paralel olarak Akgün (2010) öğrencilerin
okul türüne göre grafik hazırlama becerisinin ilde yaĢayan öğrenciler lehine olduğunu tespit
etmiĢtir. Aynı Ģekilde Pala (2011) öğrencilerin tablo okuma becerilerini il merkezinde oturan
öğrenciler lehine olduğunu tespit etmiĢtir. Merç (2011) yaptığı çalıĢmada il merkezinde yaĢayan
öğrencilerin mekân biliĢi ve harita okuma becerilerinin puan ortalamalarının ilçede
yaĢayanlardan yüksek ancak; köyde yaĢayanlardan düĢük olduğunu ifade etmiĢtir. Köyde
yaĢayan öğrencilerin mekân biliĢi ve harita okuma becerilerinin diğer öğrencilerden daha iyi
olduğu, en düĢük ortalamanın ise ilçede yaĢayan öğrencilere ait olduğu görülmüĢtür. Bu
durumda köydeki öğrenciler, en baĢarılı öğrenciler olmaları bakımından çalıĢmamız ile ters
düĢmektedir. Fakat; il merkezindeki öğrencilerin ilçe merkezindeki (büyük-küçük yerleĢim türü
açısından) öğrencilerden daha baĢarılı olması çalıĢmamızın sonucu ile paraleldir. Sönmez
(2010) tarafından yapılan çalıĢmada yerleĢim yeri büyük Ģehir olan öğrencilerin Sosyal Bilgiler
dersinde harita okuma beceri düzeylerinin yerleĢim türü Ģehir olan öğrencilerin harita okuma
beceri düzeylerine göre daha iyi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Akgün (2010) yaptığı çalıĢmada
grafik okuma becerisinin yerleĢim yeri açısından anlamlı bir fark göstermediği sonucuna
ulaĢmıĢtır. Pala ise (2011) harita okuma ve grafik okuma, becerilerinde çalıĢma bulgularımızın
aksine ilçeye bağlı beldelerde oturan öğrenciler lehine bir sonuca ulaĢmıĢtır.
6. ÇalıĢmamızda dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde “Tablo ve
Diyagram Okuma” becerisinin gerçekleĢme düzeyine yönelik akademik baĢarı testi puanlarının
aile gelir düzeyi açısından fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan analizler aile gelir
düzeyi açısından öğrencilerin akademik baĢarıları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiĢtir.
Aile gelir düzeyi 2500 ve üstü olan öğrenciler ile diğer tüm gruplar arasında aile gelir düzeyi
2500 TL ve üstü olan öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu görülmüĢtür. Yani “Tablo ve
Diyagram Okuma” becerisi ile aile gelir düzeyi arasında doğru orantı olduğu sonucunu ortaya
çıkarmıĢtır. Tetik (2012) çalıĢmamızın sonucuna paralel bir sonuca ulaĢmıĢ ve aile gelir düzeyi
yüksek olan öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersindeki kazanımları daha iyi düzeyde
gerçekleĢtirdiklerini tespit etmiĢtir. Yine çalıĢmamıza paralel olarak Akgün ve Arıkan (2015)
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 6/4 2017 s. 2752-2775, TÜRKİYE

İsmail Hakan AKGÜN – Fatma BULUT ÖZKAR

2772

altıncı sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yer alan „Üretim, Dağıtım ve Tüketim‟ öğrenme alanında
öğrencilerin akademik baĢarılarının aile gelir düzeyi artıkça anlamlı düzeyde arttığını; yine
Akgün (2015) aile gelir düzeyi yüksek olan altıncı sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde
daha baĢarılı olduğunu tespit etmiĢlerdir. Çiçekliyurt (2014) „Kanıt Tanıma ve Kullanma‟,
„Bilgiyi Kullanılabilir Biçimde Planlama ve Yazma‟, „Mekânı Algılama‟ ve „Karar Verme‟
becerilerinde ailesinin ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin lehine anlamlı farklılık tespit
etimĢtir. Duman (2011) ise yaptığı çalıĢmada alt grup olarak adlandırdıkları sosyo-ekonomik
düzeyleri düĢük olan okullarda donanım yetersizliği olduğu ve bu yetersizliğin okullarda çalıĢan
öğretmenlerin harita kullanmaları üzerinde olumsuz yönde etki ettiği sonucuna ulaĢmıĢtır.
Okulların yeterliliği öğretmenlerin harita kullanımını tek baĢına etkileyen bir faktör olmasa da;
harita kullanımını etkileyen faktörlerden bir tanesi olarak görülmüĢtür. Okulların yetersiz
olduğunu düĢünen alt grupta harita kullanımının da az oluĢu bu durumu desteklemiĢtir.
Tokyürek (2001) sosyo-ekonomik düzeyi düĢük olan ailelerin genellikle eğitim düzeyi düĢük
olan aileler olduklarını ve eğitim düzeyi düĢük olan ailelerin, çocuklarına karĢı tutumlarında da
farklılıklara neden olabileceğini, daha geleneksel ve otoriter tutumlar sergilenebileceğini,
geleneksel ve otoriter tutumun da eleĢtirel düĢünme becerilerinin uygulanacağı ortamı olumsuz
yönde etkileyeceğini belirtmiĢtir (Akt: Yağcı, 2008: 174). Yontar (2013) yaptığı çalıĢmada alt
sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda okuyan öğrencilerin orta ve üst sosyo-ekonomik
düzeydeki okullarda okuyan öğrencilere göre empati beceri puan ortalamalarının düĢük; fakat
okul sosyo-ekonomik düzeyinin öğrencilerin sorumluluk düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılık
oluĢturmadığını ifade etmiĢtir. Koçoğlu (2012) Sosyal Bilgiler dersinde karikatür destekli
öğretimin „Görsel Okur-yazarlık‟ becerisine etkisini ölçmeyi amaçladığı çalıĢmada deney
grubunda bulunan öğrencilerin baĢarılarını aile gelir düzeyinin etkilemediğini, kontrol grubunda
bulunan öğrencilerin baĢarılarını etkilediğini ve aile gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin daha
baĢarılı olduklarını tespit etmiĢtir. Bu sonucun aksine Çiçekliyurt (2014) yaptığı çalıĢmada
“Tablo, Diyagram ve Grafik Okuma” becerisinde ekonomik durumun baĢarıyı etkilemediğini
tespit etmiĢtir.
Öneriler
Dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme
alanında yer alan “Üretimden Tüketime” ünitesinde kazandırılması amaçlanan “Tablo ve
Diyagram Okuma” becerisinin öğrencilerin gerçekleĢtirme düzelerini tespit etmek amacıyla
yaptığımız çalıĢmanın sonuçlarına göre aĢağıdaki öneriler sunulmuĢtur:
1. Öğrenciler bol miktarda tablo ve diyagram gibi grafik düzenleyici, metin örgütleyici
görsel materyallerle karĢılaĢtırılmalıdır. Bunun için öğretmenlerin ders kitaplarında bulunan
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tablo ve diyagramlarla yetinmeyip kendileri bilgisayar üzerinde, tahtada veya her zaman göz
önünde bulunabilecek kâğıt kartonlarla iĢlenen konu ile alakalı tablo ve diyagramlar
hazırlayabilirler. Ayrıca Sosyal Bilgiler dersinin tablo ve diyagram gibi grafik düzenleyici
görsel materyallerle desteklenmesi, bu derse yüklenen ezber ders kimliğini yıkıp dersi daha
zevkli hale getirebilir. Öğrenciler materyal üzerinde iĢlenen konunun ögeleri arasındaki
bağlantıları birebir gördüklerinden öğrencilerin mantıksal düĢünmeleri geliĢebilir ve
öğrencilerde daha kalıcı öğrenme gerçekleĢebilir.
2. Erkek öğrencilerin “Tablo ve Diyagram Okuma” becerileri kız öğrencilere göre
düĢük olduğu tespit edildiğinden; erkek öğrencilere yönelik ek çalıĢmalar yapılabilir. Yapılan
bu ek çalıĢmalarda erkek öğrencilerin dikkatini çekecek görseller, veriler tablolara
yerleĢtirilebilir; metinler diyagramlar aracılığı ile anlatılabilir.
3. Anne ve baba eğitim düzeyi düĢtükçe öğrencilerin “Tablo ve Diyagram Okuma”
becerilerinin de düĢtüğü tespit edildiğinden; anne ve baba eğitim düzeyi düĢük olan öğrencilerin
ilgilerine yönelik tablo ve diyagramlar hazırlanabilir. Ek çalıĢmalar yapılabilir; kurslar
verilebilir; çalıĢma kâğıtları hazırlanabilir. Aynı zamanda eğitim düzeyi düĢük olan anne ve
babalara, çocuklarına yardımcı olabilmeleri için bu konuda yetiĢtirici kurslar verilebilir.
4. Köyde yaĢayan öğrencilerin Ģehirde yaĢayan öğrencilere göre “Tablo ve Diyagram
Okuma” becerilerinin düĢük olduğu tespit edildiğinden; köy okullarının fiziki Ģartları
geliĢtirilebilir. Ġnteraktif sınıflar oluĢturulup, bu sınıflarda daha fazla tablo ve diyagram
kullanılabilir. Yine öğrencilerin dikkatini çekecek görseller veya günlük hayatta sıkça
karĢılaĢtıkları nesnelerin kullanıldığı tablolar, köy hayatından hikâyeler içeren diyagramlar ile
öğrencilerin “Tablo ve Diyagram Okuma” becerileri geliĢtirilebilir.
5. Aile gelir durumu düĢtükçe öğrencilerin “Tablo ve Diyagram Okuma” becerilerinin
de düĢtüğü tespit edildiğinden; ailesinin gelir durumu düĢük olan öğrenciler için maliyeti ucuz
olan tablo ve diyagramlar hazırlanabilir veya hazırlatılabilir. Ders esnasında daha çok defter ve
tahta üzerinde çizilebilen tablo ve diyagramlara yer verilebilir.
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