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1. GÜN 

 24 HAZĠRAN 2009 ÇARġAMBA 

       
08.45 – 10.00   KAYIT  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Sarayı 

10.00 – 11.00 AÇILIġ PROGRAMI 
Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı 
MAKÜ Tanıtım Filmi 
Müzik Dinletisi  
AçılıĢ KonuĢması 

11.00 – 12.00 PANEL  

“ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme: Tarihsel ve Felsefi Bakış” 
Oturum BaĢkanı:   Prof. Dr. Mehmet YALÇINER 
Panelistler: 
Prof. Dr. Sedat MURATLI / Prof. Dr. Ġbrahim YILDIRAN/ Prof. Dr. Hasan KASAP 

12.30 – 13.30 Ara ( Öğle Yemeği ) 

 

 

1. OTURUM 

  
  Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Füsun ÖZTÜRK  KUTER 

14.00 –14.15 Dr. Rafet AYDIN,  Yrd. Doç. Dr. Kadir PEPE 
“Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sistemi İçerisinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 
Yetiştirme: Tarihsel ve Eleştirel Bir Bakış” 

14.15 -14.30 Yrd. Doç. Dr. Zekai PEHLĠVAN 
 “Küreselleşen Dünyada Okul Sporu: Eleştirel Bir Bakış” 

14.30 – 14.45 Öğretmen Mehmet GÜLLÜ 

―Atatürk ve Spor Kronolojisi‖ 

14.45 – 15.00 Öğretmen ġener ġAHĠN, Yrd. Doç. Dr. Zekai PEHLĠVAN 
“Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri” 

15.00 – 15.15 TartıĢma / Soru – Cevap 

15.15- 15.30 Ara 

 

2. OTURUM  

 
 Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Hasan KASAP 

15.30–15.45 Öğr. Gör. Özden TEPEKÖYLÜ,  Okt. Mümine SOYTÜRK, Prof. Dr. Hatice ÇAMLIYER 

“Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı 
Değişkenler Açısından İncelenmesi” 

15.45–16.00 ArĢ. Gör. Mustafa YILDIZ,  Dr. Murat TEKĠN, Öğr. Gör. Sefa LÖK, Yrd. Doç. Dr. Özden 
TAġGIN   
“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Empatik Sınıf 
Atmosferine İlişkin Algılarının İncelenmesi” 

16.00–16.15 Yrd. Doç. Dr.  Kadir PEPE, Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇELĠK KAYAPINAR 

“Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarının Nitelikli Öğretmen Adayı 
Seçimi Açısından Değerlendirilmesi Eleştirisel Bir Yaklaşım” 

16.15–16.30 Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa ATAKAN, Prof. Dr. Mehmet YALÇINER, Yrd. Doç. Dr. 
Kadir PEPE 
“Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Yapma Nedenleri (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Örnek Bir Çalışma)” 

16.30 – 16.45 TartıĢma / Soru – Cevap 

16.45-17.00 Ara 

 

 

 

 



   
 

 

  

3. OTURUM  

 

 Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Hatice ÇAMLIYER 

17.00 – 17.15 Öğretmen Ferhat ÇĠFÇĠ 
“Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Planına İlişkin Tutum Ölçeği (Bedpitö)” 

17.15–17.30 Yrd. Doç. Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU, Öğr. Gör. Süha KARACA, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATLI, 
Öğr. Gör. Cem HAMZAOĞLU 
“Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümüne Giriş Sınavlarında Uygulanan Testlerden Elde 
Edilen Derecelerin Ve Öğrenci Seçme Sınavı Puanının Öğretim Sürecindeki Başarıya Olan 

Etkisi” 

17.30–17.45 Öğr. Gör. Sefa LÖK, Yrd. Doç.dr. özden TAġĞIN, ArĢ. Gör. Neslihan LÖK, Yüksek Lisans 
Öğrencisi Veysel TEMEL,  ArĢ. Gör. Erdal TAġĞIN 
“Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi 
(Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Örneği)” 

 17.45–18.00 Öğretmen Ömer KIRÇIK, ArĢ. Gör. ġengül KAZAN KIRÇIK 
“Burdur Merkez İlköğretim ve Lise Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Beden Eğitimi 

Öğretmenlerinin Ders Dışı Egzersiz Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” 

18.00-18.15 TartıĢma / Soru – Cevap 

 

4. OTURUM 

 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr.sedat MURATLI 

09.00–09.15 Öğr. Gör. Sefa LÖK,  ArĢ. Gör. Dr. Murat TEKĠN,, , ArĢ. Gör. Dr. Mustafa YILDIZ, Yrd. Doç. 
Dr. Özden TAġĞIN, Yüksek Lisans Öğrencisi Veysel TEMEL  
“Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Problem 
Çözme Ve Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi”  

09.15–09.30 Ahmet ġĠRĠNKAN, Sertaç ERCĠġ  
“İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Ve Spor Derslerinde Uygulanan Öğretim Yöntemleri 
Ve Ölçme- Değerlendirme Kriterlerinin Araştırılması”  

09.30–09.45 ArĢ. Gör. Meriç ERASLAN, Dr. Selçuk ÖZDAĞ, Yrd. Doç. Dr. Recep KÜRKÇÜ,  Öğr. Gör. 
Çağatay  DERECELĠ, Yrd. Doç. Dr. Kadir PEPE, Öğr. Gör. Hüseyin ÖZKAN 
“Farklı Liselerdeki Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri ve 
Beklentilerinin Gerçekleştirme Düzeyleri” 

09.45-10.00 Öğr. Gör. Sefa LÖK, ArĢ. Gör. Neslihan LÖK, Yrd. Doç. Dr. Neslihan TAġĞIN, ArĢ. Gör. 
Erdal TAġĞIN, Yüksek Lisans Öğr. Veysel TEMEL 
“Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Kişiler Arası Problem Çözme Yaklaşımlarının 
İncelenmesi (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Örneği)” 

10.00-10.15 TartıĢma  / Soru-Cevap 

10.15-10.30 Ara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

  

5. OTURUM 

 
 Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Gazanfer DOĞU 

10.30-10.45 Okt. Mümine SOYTÜRK, Yrd. Doç.dr. Hüseyin Çamlıyer, Öğr. Gör. Özden Tepeköylü, E. 
Nilay DAġDANADA 
“9–11 Yaş Grubu Çocukların Temel Hareket Becerilerinin Örüntüleşmesinde Yaratıcı 
Drama’nın Etkisi” 

10.45-11.00 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATLI,  Öğretmen Erdal BAġTÜRK, Yrd. Doç. Dr. M.Bülent ASMA 
“Van İlinde Farklı Sosyo-Ekonomik Özelliklere Sahip Okullarda Okuyan 9–12 Yaş Grubu 

Öğrencilerin Fiziksel Uygunluk Normlarının ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması” 
11.00-11.15 Yrd. Doç. Dr. Perihan ÜNÜVAR, Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇELĠK KAYAPINAR 

“5-6 Yaş Çocuklarının Psikomotor Kazanımları” 
11.15-11.30 Dr. Serkan ġENDAĞ 

―Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Eğitimde İnternet Kullanımlarına 
İlişkin Görüşleri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği” 

11.30-11.45 Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇELĠK KAYAPINAR, Yrd. Doç. Dr. Behsat SAVAġ 
“İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Tercihleri” 

11.45-12.00 TartıĢma / Soru-Cevap 

 Öğle Yemeği 

 

6. OTURUM 

 
 Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Ġbrahim YIDIRAN 

13.30–13.45 Nurettin KONUR 
Engellilerde Beden Eğitimi Dersinin Önemi 

13.45–14.00 Ahmet ġĠRĠNKAN , Ertuğrul Öztürk, Nazım SARAÇOĞLU 
“İlköğretim Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinden 
Yararlanma İle İlgili Görüşleri” 

14.00–14.15 ArĢ. Gör. ġengül KAZAN KIRÇIK, Yrd. Doç. Dr. Kadir PEPE 
“Burdur İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları Üzerine Bir 
Araştırma” 

14.15–14.30 YL. Öğr.  Bilal EMEKTAR,  Yrd. Doç. Dr.  Fatma ÇELĠK KAYAPINAR 
“Kayseri’de ilköğretim ve Liselerde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi 
öğretmenlik mesleği ile ilgili görüşleri” 

14.45–15.00 TartıĢma / Soru-Cevap 

15.00–15.15 Ara 

 

7. OTURUM 
 Oturum BaĢkanı :Prof. Dr. Erdal  ZORBA 

15.15-15.30 Öğr. Gör. Süha KARACA,  Yrd. Doç. Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU,  Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATLI  
Öğr. Gör. Cem HAMZAOĞLU 

“Okullardaki Spor Tesisi Ve Araç-Gereç Durumunun Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş 
Doyumu Üzerindeki Etkileri” 

15.30-15.45 ArĢ. Gör. Dr. Murat TEKĠN,  Yrd. Doç. Dr. Özden TAġGIN, ArĢ. Gör. Dr.  Mustafa YILDIZ,  
Öğr. Gör. Sefa LÖK 
“Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik 
Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri” 

15.45-16.00 Öğr. Gör. Dr. Fehime HASLOFÇA,   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ersin ALTIPARMAK, Yrd. Doç. 

Dr. Ercan HASLOFÇA 
“İlköğretim Okullarında Ders İçi ve Ders Dışı “Çocuk Atletizmi” Uygulamalarının 
Oluşturulacağı Motivasyonel İklimin Hedef Yönelimler ve Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutuma 
Etkisi.” 

16.00-16.15 Yrd. Doç. Dr. Kadir PEPE,  Yrd. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN,  Yrd. Doç. Dr. Zekeriya  
GÖKTAġ , Yrd. Doç. Dr. Dursun GÜLER 
“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine 

İlişkin Motivasyon Düzeylerinin Araştırılması” 

16.15-16.30 TartıĢma  / Soru-Cevap 

16.30-16.45 Ara 

 



   
 

 

  

 

 

8. OTURUM 

 
  Oturum BaĢkanı:  Prof. Dr. Metin SAYIN 

16.45-17.00 Muzaffer SELÇUK,  Yrd. Doç. Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU, Öğr. Gör. Süha KARACA, Yrd. Doç. 
Dr.  M. Bülent ASMA 
“Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okumakta Olan Öğrencilerin İstihdam 
Kaygıları” 

17.00-17.15 Elif KARAGÜN, Serap ÇOLAK    

“KPSS Sınavına Hazırlanan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf 
Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi “                     

17.15-17.30 Yrd. Doç. Dr. Kadir PEPE, ArĢ. Gör. Meriç Eraslan, Lisans Öğr.Gönül TEKKURġUN 
“Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Görünümleri, Beklenti 
Ve Gelecek Kaygı Düzeyleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Örnek Bir Çalışma” 

17.30-18.45 Öğr. Gör. M. Cem HAMZAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Bülent ASMA 
“Halk Oyunlarında Görsel ve İşitsel Materyal Kullanılarak Yapılan Öğretimin Başarı Düzeyine 

Etkisi” 

17.45-18.00 TartıĢma  / Soru-Cevap 

18.00-18.15 Ara 

 
 

18.15 KONFERANS 

Atletizm  

 

POSTER BĠLDĠRĠLER      
(2.GÜN) 

 

  
Konferans ve Sergi Salonu 

 Oturum BaĢkanı: Yrd. Doç. Dr. Kadir PEPE 

09.00–12.00  

PB–01 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Spora BaĢlama, Bölümü Seçme 
Nedenleri ve Geleceğe Yönelik Beklentilerinin Ġncelenmesi  
ArĢ. Gör. Özhan BAVLI 

09.00–12.00  
PB–02 Ergenlerde Spora Katılımın Saldırgan DavranıĢlar Üzerine Etkilerinin Ġncelenmesi  
ArĢ. Gör. Fatih KABAK, arĢ. Gör. Mehmet BĠLGĠN, ArĢ. Gör. Özhan BAVLI 

09.00–12.00  

PB–03 Fotoğraflarla Atatürk ve Beden Eğitimi Spor 
ArĢ. Gör. ġengül KAZAN KIRÇIK 

09.00–12.00  
PB–04 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ve Yeterlik 
Algıları 
Öğretmen NeĢe  GENÇ, Yrd. Doç. Dr. Zekai PEHLĠVAN 

 

3. GÜN 26 Haziran 2009 

 
Saat  
9.30-10.00 Üniversite Kampusundan Hareket 

 Ġnsuyu Mağarası Ziyareti 

 Sagalassos 

13.00-14.30 Öğle Yemeği 
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PANEL 

SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ VE SPOR ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠRME 

Prof. Dr. Sedat MURATLI 

Haliç Üniversitesi - Ġstanbul 

 

 KonuĢmama baĢlarken bir terminolojik anlayıĢımı açıklamak istiyorum. Geleneksel 

olarak kullanılan ―Beden Eğitimi ve Spor eğitimi‖  terimi yerine bu konuĢmamda ―Spor 

Eğitimi‖ terimini kullanacağım. Günümüzde Spor deyimi sosyoekonomik ve politik içeriği 

gereği toplumların peĢine takıldığı yarıĢmaya yönelik, Ģampiyon yetiĢtirme amaçlı bir kavram 

olması kadar, ilköğretim öğrencisinin yaptığı Okul Sporunu, üniversitedeki gencin yaptığı 

serbest zaman değerlendirmek amaçlı Rekreatif Sporu, ya da Sedanter yaĢayan bir kiĢinin 

yaptığı Sağlık için Sporu  da anlatan bir üst kavram olarak kullanıyor. Nitekim birkaç ülke 

dıĢında okullardaki dersin adı Spor, Üniversitelerdeki kurumların adı da Spor Yüksekokulu 

olmuĢtur. 

Sporun ülkemizde devlet okullarında ders olarak okutulmaya baĢlatılması ve 

dolayısıyla bu alanda öğretmen yetiĢtirme giriĢimleri Cumhuriyetin ilanından sonraya rastlar.  

Günümüze kadar olan spor öğretmeni yetiĢtirme çalıĢmalarını üç baĢlık altında toplayabiliriz: 

Kurslar - Enstitüler ve Üniversitelerdeki eğitim. Ayrıca amaçları baĢlangıçta öğretmen 

yetiĢtirmek olmayan Gençlik ve Spor Akademilerini de bu giriĢimlerin içerisine alabiliriz. 

Çünkü bu kurumlardan mezun olanlar da daha sonra pedagojik formasyon eğitiminden 

geçirilerek Spor öğretmenliği yapma hakkını almıĢlardır. 

 

 KURSLAR 

 Cumhuriyetin ilk yıllarında spor öğretmenleri yetiĢtirmek için bir yüksekokul açmanın 

koĢulları yoktu. Onun için önce kurslarla öğretmen ihtiyacı karĢılandı. Istanbul Çapa‘ da  

1926 yılında ―Terbiyeyi Bedeniye Muallimliği Kursu‖ açıldı. Ġsveçli ve Ġsveç‘te eğitim gören 

Türk öğretim elemanlarının yürüttüğü kurslardan 4 yılda 148 erkek, 63 bayan mezun oldu. 
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EĞĠTĠM ENSTĠTÜLERĠ 

 Ankara‘daki Gazi Erkek Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü bünyesinde 1933 

yılında Beden Eğitimi Bölümü açıldı. 1966-67 öğretim yılında Ġstanbul‘da, 1970 yılında 

Ġzmir‘de ve Diyarbakır Eğitim Enstitülerinde Beden Eğitimi bölümleri açıldı. Bölümler 

kapatılıncaya kadar bu kurumların 2.Dünya SavaĢı ile eğitim ve spordaki anlayıĢ 

değiĢikliklerine  paralel olarak  müfredatları 8 kez değiĢtirilmiĢtir. 

 

 ÜNVERSĠTELER DÖNEMĠ 

 YÖK öncesi Ege Üniversitesi 1977–78 öğretim yılı Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunu açtı. Bu kurumlar 1974 de açılan Spor Akademileri gibi branĢta 

uzmanlaĢmaya yönelik 4 yıllık, 134 kredili bir eğitim - öğretimi gerçekleĢtirdi. 6 Kasım 1981 

tarihinde yürürlüğe giren YÖK kanunuyla, alanımızda büyük bir dağınıklık gösteren 

Yükseköğretim kurumlarından (Eğitim Fakültelerine bağlı bölümlerden, Üniversitelerdeki 

Yüksek okullardan, Gençlik ve spor akademilerinden) bir paçal yapıldı. Ortaya 1982 yılında 

Eğitim Fakültelerine bağlı  Beden Eğitimi ve Spor  Bölümleri çıktı.  

 

1992 yılından itibaren KHK ile bölümlerin yanı sıra Rektörlüklere bağlı Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulları açılmaya baĢladı. Bu okulların sayıları politik etkilerle hızla 

arttı ve günümüzde 12 tane Eğitim Fakültelerine bağlı, 3 tane Fen – Edebiyat Fakültelerine 

bağlı bölümlerle birlikte Spor Öğretmeni yetiĢtiren kurum sayısı 54‘e eriĢti. Bu okullardan 

yılda 5000 öğretmen adayı mezun oluyor. ÜniversitelileĢme gayretinin gereği gibi gösterilen 

geliĢmede kalitenin kantiteye kurban edildiği görüĢündeyim. 

 Bu yeni yapılanmada rahatsızlık veren ikinci bir konu ise; ortaya çıkan müfredat 

kargaĢasını YÖK‘ün Spor Bilimlerindeki geliĢmeleri ve ülke gereksinimlerini göz önünde 

bulundurmadan merkezden gönderdiği bir programla düzeltmeye kalkıĢması olmuĢtur.  

  Günümüzde eğitime Ģekil veren temel eğitim felsefelerindeki değiĢimin hala Türk 

eğitim sistemine, dolayısıyla da spor eğitimine tam yansımadığı görülmektedir. Bir üst 

kavram olarak genel eğitim felsefesi ve uygulaması, daima spor eğitimini ĢekillendirmiĢtir. 

Tabloda görüldüğü gibi geleneksel eğitim bileĢenleri ile geleneksel spor anlayıĢı bileĢenleri 

tamamen örtüĢmektedir. 
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Tablo1:Geleneksel Eğitim ve Geleneksel Spor Eğitimi uygulamalarındaki 

benzeĢim 

 

Eğitim ve spor   

AnlayıĢı 

 

Endüstriyel (DavranıĢsal) 

Eğitim 

 

Seçkinci Spor  

(Meritokratik) AnlayıĢı 

 

Amaç 

 

Ġstenilen bir becerinin en baĢarılı 

Ģekilde geliĢtirilmesi  

( performansa yönelik) 

 

Mutlak sonuç, baĢarı 

 

Ġçerik ve Yöntem  

 

Geleneksel katı kurallara dayalı, 

verime yönelik eğitim ve kesin 

organizasyonlar. 

Daha çok; komut, alıĢtırma, eĢli 

öğretim yöntemleri kullanılır. 

 

Somut niceliğe dayalı katı 

kurallarla yapılan 

yarıĢmalar. 

 

Yine aynı yöntemler tercih 

edilir. 

 

Öğrenci-Öğretmen 

( Sporcu-antrenör) 

iliĢkisi 

 

Öğretmen planlamayı elinde 

tutar, öğrenci ile iliĢkisi 

asimetriktir. 

 

Antrenör plan – programı 

yapar,emir verir, otoritesine 

uyulmasını ister. Sporcu ile 

asimetirk uyum 

içerisindedir. 

 

Gruplandırma 

 

Bilgi düzeyine bağlı gruplar 

oluĢur. Karma eğitim söz konusu 

değildir. 

 

Aynı performans düzeyinde 

homojen gruplar oluĢturulur. 

 

Değerlendirme 

 

Ölçülebilir sonuçların 

değerlendirilmesi Ģeklindedir. 

 

Aynı Ģekilde standartlar 

oluĢturulur. 
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 Yine günümüzdeki spor öğretmeni yetiĢtiren programların nicelik analizinde müfredat 

programlarının, eğitim alanları ve kredi ağırlıkları günümüz geleneksel eğitim anlayıĢına 

bağlı program geliĢtirmecilerinin önerileriyle uyum göstermektedir. 

  

  

 

 

ÇAĞDAġ SPOR EĞĠTĠMĠ ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠMĠZ 

 ġimdiye kadarki bölümde geleneksel eğitim anlayıĢımız içerisinde nasıl bir spor 

öğretmeni yetiĢtirildiğini özetle ortaya koymaya çalıĢtık. 

 Bu anlayıĢın ürünü olan  spor öğretmeni okulda ders olarak; bayramlara hazırlığı, ders 

dıĢı çalıĢmalarında ise; seçtiği 15 – 20 öğrenciyle seçkinci spor anlayıĢında bir antrenör gibi 

iĢlevini yerine getirmektedir. Yaptıklarını hiç küçümsemiyorum. Hafta içi, hafta sonu büyük 

bir özveriyle gerçekleĢtirdiler bunu. Yaptığımız bir araĢtırmaya göre kendilerine  değiĢen spor 

eğitimi felsefesi ve öğretmenlik anlayıĢı anlatıldığında, bu anlayıĢı benimsemelerine rağmen 

nasıl yapabileceklerini bilmedikleri için, üstleri kendilerini zorladığı için, belki birazda kolayı 

seçerek geleneksel yöntem içerisinde çalıĢmalarını sürdürüyorlar. 

 

Nasıl bir Spor Öğretmeni yetiĢtirmeliyiz? 

 

 Atatürk‘ün bütün devrimlerinin amacını bir kelimeyle; ―çağdaĢlaĢmak‖ Ģeklinde 

özetlemek mümkündür diye düĢünüyorum. ÇağdaĢ insanın özellikleri ise: 

- EğitilmiĢtir 

- Yaratıcı ve araĢtırmacıdır 

- Katılımcıdır 

- Ġnsancıldır  Ģeklinde özetlenebilir. 

 Bize göre yukarıdaki sorunun yanıtı; iyi bir spor öğretmeni, yukarda betimlenen bu 

çağdaĢ insanı  yaratmada kendine düĢen görevleri yerine getirebilmelidir.  
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Tablo 2. ÇağdaĢ Eğitim AnlayıĢı ve buna bağlı GeliĢen Spor AnlayıĢı 

 

Eğitim ve Spor  AnlayıĢı 

 

Ġnsancıl ( hümanist) 

 eğitim anlayıĢı 

 

Demokratik Spor AnlayıĢı 

 

Amaç 

 

KiĢisel eğilimlerin keĢfedilmesi 

,yaratıcılığa  yönelik serbestçe 

belirlenebilecek ara amaçlar 

 

Dinlenme,sağlığını 

kazanmak,korumak,sosyal 

iliĢkiler kurmak ve sporda 

deneyim kazanmak 

 

Ġçerik ve Yöntem 

 

Zamanla değiĢebilen ölçütler, 

değiĢen konular, esnek kurallar 

ve organizasyonlar 

Daha çok 

katılım,yönlendirilmiĢ buluĢ, 

problem çözme yöntemleri 

kullanılır 

 

Herkese açık, zorlayıcı 

olmayan stres yaratmayan 

organizasyonlar. YarıĢ yok. 

Esnek kurallar. Beceriler 

ikinci derecede öneme 

sahiptir. 

 

Öğrenci –Öğretmen 

(Sporcu-antrenör) ĠliĢkisi 

 

Uyumludurlar 

(simetrik davranıĢlar) 

 

Demokrat tavırlar katılanlar 

arasındaki iliĢki önemlidir. 

 

Gruplandırma 

 

Tercih grupları oluĢur. Karma 

eğitim vardır.  

 

Her yaĢtan her  cinsten kiĢiler 

katılır. Heterojen bir grup 

vardır. 

 

Değerlendirme  

 

ĠĢlem ve sonuçlar birlikte 

değerlendirilir. KiĢinin kendi 

standartları ölçüt alınır. 

 

KiĢinin kendi yaĢamıĢ ve 

performans kalitesini 

iyileĢtirme düzeyi 

gözlemlenir, kendi 

değerlendirmesi önemlidir. 

 

Spor eğitimi; hareket eğitimi ve hareketle eğitimi ara amaç olarak seçerken, asıl 

amacını yalnız fiziksel eğitim değil aynı zamanda biliĢsel, duyuĢsal ve sosyal geliĢimi de 

amaçlar. Bu nedenle Beden Eğitimi adı yetersiz ve yanlıĢ olur. Spor eğitiminde; 
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yetenekliler kadar yeteneksizlerinde, erkekler kadar bayanlarında, gençler kadar çocuk ve 

yaĢlılarında yararlanma haklarıdır diye düĢünerek daha demokrat bir anlayıĢı benimsemek 

gerekiyor. Bu köklü bir değiĢim demektir. Söz konusu değiĢimde amaca eriĢmek için 

öncelikle müfredat programlarının amaca uygun hale getirilmesi gerekir. Aslında 

Üniversitelerde uygulanan müfredat programında eğitim formasyonu derslerinin yer 

almasına rağmen, buradaki kavramların uygulamalı derslerdeki bilgi ve becerilerin 

öğretilmesine aktarılmasındaki yetersizlik, çağdaĢ eğitim felsefesinin benimsenip 

uygulanmasında en önemli sınırlayıcı etken olarak görülmektedir. 

Müfredat programlarının yukarda açıkladığımız geliĢimleri yakalayacak nitelikte 

içtenlikle geliĢtirilmemiĢ oluĢu ise diğer bir sınırlayıcı etken olarak görülmektedir. 

Gerekli geliĢimi sağlamak ve YÖK ile iĢbirliği yapmak üzere M.E.B. da 1989 

yılında ―Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü‖ kurulmuĢtur. Ancak söz 

konusu Genel Müdürlüğün alanımızdaki amaca yönelik ilk giriĢimi YÖK tarafından 

durdurulmuĢtur. Buna göre ―Nasıl bir Öğretmen?‖ sorusuna uygun cevap olacak 

öğretmen profilini sunma ve uzmanlarca hazırlanan müfredat programını hayata geçirme 

Ģansı Ģimdilik ortadan kalkmıĢ bulunuyor. 

 

Ġlkesel düzeyde söylemek istediğim bir baĢka konuda; Milli Eğitim Politikalarının 

oluĢturulması için model aramada Avrupa Birliği - USA çeliĢkisine ya da tereddütlerine 

son verilmelidir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Yukarda özetlemeye çalıĢtığım konularda M.E.B ile Üniversitelerin yapabileceği 

köklü çalıĢmalarla aksayan bir çok konunun iyileĢtirilebileceği inancını taĢıyorum. Bu 

amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelere düĢen görevler konusundaki görüĢlerimi 

aĢağıdaki Ģekilde sıralamak istiyorum. 

 

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılabilecek düzenlemelerden bazıları : 

 

1. M.E.B. Spor Eğitimi Dersinin tanımını, iĢlevini ve öğretmen profilini yeniden 

belirlemeli. Bu amaçla öğrencilerin sevmediği, istemediği, hayatta kendi baĢlarına bir 

kere bile yapmayacağı fiziksel aktivitelerle dolu uygulamalar yeniden gözden geçirmeli, 
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çocuğun doğasında var olan yarıĢma sporu kadar, ona yaĢam boyu spor yapabilme isteği, 

bilgi ve becerileri de kazandırmayı amaçlamalıdır.  

 2. Okulların genel eğitimini alt üst eden ve eski bir doğu bloku uygulaması olan, 

çağdaĢ spor eğitimi anlayıĢıyla iliĢkisi olmayan okullardaki eğitim düzenini zorlayan,  

tribünleri süsleyen, ancak öğrencide hiçbir zaman davranıĢ değiĢikliği yaratmayan 

bayram organizasyonlarına son verilmeli. Bunun yerine yaratıcılığa yönelik, çocuğun 

hareket gereksinimini karĢılayan bir spor dersi anlayıĢı yerleĢtirilmeli. Bayramlarımızda 

bu anlayıĢla düzenlenmeli 

  3. En iyi düzen temrinleri yaptıran, en sert komutları veren öğretmeni baĢarılı   kabul 

eden anlayıĢtan vazgeçilmeli. 

   4.Yerel yönetimlerle anlaĢarak, olanakları olmayan okulların da derslerini ve ders 

dıĢı aktivitelerini yürütebilecekleri semt tesisleri yapımı (geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi) 

ve kullanımını hayata geçirilmeli. 

     5. Ortaöğretim kurumlarındaki Spor Alanı uygulaması kaldırılmalı ya da Ģimdilik 

buradan mezunlara Spor Yüksekokullarına giriĢteki üstünlük sağlayan uygulamaya son 

verilmeli. 

6. Spor eğitiminin iĢlevi de göz önünde bulundurularak ders sayısı arttırılmalı, 

ders dıĢı çalıĢmalar belirli ilkelere bağlanmalı. 

YÖK bünyesinde alınmasında yarar görülen önlemler: 

 

1. YÖK Spor Öğretmeni yetiĢtirme programına yönelik teknik anlamdaki 

düzenlemeleri bünyesinde kuracağı uzman kiĢilerden oluĢan bir birim aracılığıyla 

gerçekleĢtirmeli. 

 

2. Gereksinim olmadığı halde Spor Yüksekokullarına çok sayıda öğrenci almaktan 

kaliteyi koruyabilmek için (özellikle yetersiz tesis-malzeme ve öğretim elemanına 

rağmen) vazgeçilmeli. 

 

3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Pedagojik Formasyon dersleri 

,Kurumlarda yetiĢmiĢ öğretim elemanı yoksa Eğitim Fakültelerince verilmeli. 

Eğitim Fakülteleri olmayan üniversitelerdeki bölümler kapatılmalı. Bu konuda var 
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olduğunu bildiğimiz eksiklerin giderilmesi için gerekli çalıĢmalara hemen 

baĢlanmalı. 

 

4. Buna karĢın Ġlköğretime öğretmen yetiĢtirmekle görevlendirilen Eğitim 

Fakültelerindeki Spor Eğitimi alanında öğretmen yetiĢtirme konusunun alan 

eğitimi dersleri BESYO‘ lar tarafından verilmeli. 

5. ÇağdaĢ eğitime geçiĢ araçlarından biri olarak kabul edilen alanımızdaki bilgi ve 

becerilerin öğretiminde yaratıcılığı, katılımcı davranıĢları geliĢtirmeye yönelik 

eğitim yöntemlerinin benimsetilmesi, yaygınlaĢtırılması konularında düzenlemeler 

yapmalı. 

6. Geleceğin öğretmenlerinin yarıĢma sporunun eğitimi kadar, herkes için spor 

anlayıĢının felsefesi ve uygulaması konusunda yetiĢtirilmeleri için, 1. maddede 

belirtilen birim tarafından müfredat proğramı çalıĢmalar yapılmalı. 

 

7. Alanımızda akademik personelin eğitimi konusunda AB‘ nin Erasmus 

programından yaralanabilmek için M.E.B. ile iĢbirliği hayata geçirilmeli. 

 

8. Milli Eğitim Bakanlığıyla iĢbirliği yapılarak alanımızdaki yenilikler, öğretmenlik 

yapan eski mezunlar ve müfettiĢlere çalıĢtıkları kurumlarda hizmet içi eğitimle 

ulaĢtırılmalı. 

 

 9.  Ġyi spor öğretmeni yetiĢtirme konusunda; yüksekokullara, adayın seçiminde Orta 

Öğretim BaĢarı Puanının yanı sıra Öğretmenler Kurulunun görüĢü de dikkate alınmalı. 

Kaynakça: 

 

1-Altunya, N. : Türkiye‘de Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Dünyası. Mayıs 1993. 

Ankara. 

 

2- Maarif Vekaleti Tebliğler Mecmuası. Sayı 21-24. 1927. Ankara. 

 

3- Bilge, N. : Türkiye‘de Beden Eğitimi Öğretmeninin YetiĢtirilmesi. Kültür Bakanlığı 

Yayını No: 1095. 1989. Ankara. 
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4- Altunya, N. : Türkiye‘de Beden Eğitiminin Ġlk Kadını. Abece Dergisi. 1986. 

Ankara. 

 

5- Mosston,M.- Ashworth,S. Çeviren: Tüzümen,E.: Beden Eğitimi Öğretimi. Bağırgan 

YayınlarıNo: 30. 2000. Ankara. 

 

6- Açıkada, C. Beden Eğitimi Öğretmeni YetiĢtirme Müfredat Proğramı Sorunları1. 

Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu. 19-21 Aralık. 1991. Ġzmir. 

 

7- GünıĢık, E: : Eğitim,Beden Eğitimi, Spor Bütünlüğü içerisinde Mesleki Formasyon. 

1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu. 19-21 Aralık. 1991. 

Ġzmir. 
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21. Yüzyılda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

 

Prof. Dr. Hasan Kasap

 

Özet: 

 

Her meslek, toplumun gereksinimine ve beklentilerine göre kendisini yapılandırmak 

zorundadır. Bu yönden baktığımızda Beden eğitimi ve spor öğretmenliği de çağın 

gereksinimlerine yanıt verecek değiĢimi geçirmekle karĢı karĢıyadır. Beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği mesleğinin değiĢimini etkileyebilecek unsurları birkaç baĢlıkta incelemek 

mümkündür.  

 

Ġnsan hareketsizliğinin tehlikeli Ģekilde artıĢı, beden eğitimi ve spor öğretmenliğinin 

değiĢimini en çok etkileyecek unsurlardan birisi olacaktır. Konforun oluĢturduğu hareket 

gereksinimi beden eğitimi ve spor öğretmenliğinin insanın fiziksel uygunluk ve hareket 

gereksinimini karĢılamayı hedef alacak yeterlik ve eğilimleri tetiklemek zorunda kalacaktır. 

Bu bağlamda beden eğitimi ve Spor öğretmenliği oturganlığın oluĢturduğu hareketsizlik ve 

obesite ile mücadeleye yönelen program ve değiĢimlere hazırlıklı olmak durumundadır. 

 

Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğinin bir baĢka gereksinimi de ―beden 

eğitimi dersleri‖nin toplumda oluĢturduğu olumsuz imajı olumluya çevirme mücadelesi 

olacaktır. Eğer bu olumsuz nitelemeler yok edilemezse beden eğitimi dersleri, Ģu anda 

liselerimizde olduğu gibi, bırakın saatlerinin arttırılmasını tamamıyla kaldırılabilir. Bu 

bağlamda beden eğitimi ve spor öğretmenliğinin geleceğini yine aynı mesleğin ya da 

mesleğin içindekilerin ilginç hale getirme çabalarına bağlı olacaktır. Bu bağlamda daha 

―disiplinler arası‖ bir etkileĢim ve yönelim bir çıkıĢ yolu olabilecektir. 

Öğretmen yeterliklerindeki değiĢimler beden eğitimi adaylarının seçim Ģeklini, hizmet 

öncesi ve hizmet içi eğitim programlarında bazı düzenlemeleri gerektirecektir. Beden eğitimi 

öğretmenlerinin sağlığa yönelik daha özel alanlarda yeterliklerinin arttırılması önem  

 

                                                
 Marmara Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi  
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kazanabilecektir. Modüler eğitim programları ile farklı alanlarda özelleĢme, uzmanlaĢma 

olanakları sağlanacaktır. 

Disiplinler arası çalıĢmanın öneminin yanında beden eğitimi dersleri doğa 

uygulamaları ile bütünleĢtirilebilecektir. Doğa sporları aranan etkinlikler arasında yer 

alacaktır. Bu bağlamda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin macera temelli uygulamalara 

göre yetkinliklerinin arttırılması önem kazanabilecektir. Bazı spor dallarında özelleĢme 

gerekecektir. 

 

Beden Eğitimi öğretmenliği iletiĢim ve biliĢim teknolojilerini yeterince izlemek ve 

kullanmak durumunda olacaktır. Uluslar arası eğilimler beden eğitimi ve spor eğitimini de 

etkileyecektir. Bu bağlamda çağdaĢ beden eğitimi öğretmeni bu geliĢime ayak uydurmak 

zorunda kalacaktır. Mesleki dayanıĢmalar yine iletiĢim teknolojileri ile güçlenecektir. Ortak 

programlar ve yenilikler hızla meslektaĢlar arasında paylaĢılabilecek bu da geliĢimi 

hızlandıracaktır. Bu eğilim bir yandan öğretmeni hazırcılığa yöneltirken bir yandan da 

yaratıcılığı teĢvik edebilecektir. 

 

Özet olarak yarının beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleği, eğer yaĢamak 

istiyorsa değiĢmek zorunda olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

12 

  

 

 

TÜRKĠYE‘DE ÖĞRETMEN YETĠġTĠRME SĠSTEMĠ ĠÇERĠSĠNDE BEDEN  

EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠRME: TARĠHSEL VE ELEġTĠREL 

BĠR BAKIġ 

Dr. Rafet AYDIN
 

   Yrd. Doç. Dr. Kadir PEPE

 ArĢ.Gör. Meriç ERASLAN* 

ÖZET: 

Bu araĢtırmanın temel amacı, Cumhuriyet dönemi Türkiye‘de öğretmen yetiĢtirme 

sistemi içerisinde beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiĢtirmenin tarihsel geliĢimi ve 

sorunlarının değerlendirilmesidir.  

Bu temel amaç çerçevesinde araĢtırmada; genel olarak öğretmen, özel olarak ta beden 

eğitimi ve spor öğretmeni yetiĢtirmenin tarihsel geliĢimi, bugünkü durumu ve karĢılaĢılan 

sorunların neler olduğu ve bu sorunların ilgili birimlerin öğretmen yetiĢtirme politika ve 

uygulamalarını ne ölçüde etkilediği, sorunların çözümü için ne tür öneriler ortaya konduğu, 

bu önerilerin ne kadarının hayata geçirildiği değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırma yöntemi olarak ―tarama modeli‖ kullanılmıĢtır. Tarama modelleri, geçmiĢte 

ya da hâlen var olan bir durumu olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma 

yaklaĢımlarıdır.  

Elde edilen bilgiler sonucunda, Türkiye de Cumhuriyetin kuruluĢundan bu yana, çeĢitli 

nedenlere bağlı olarak sürüp gelen öğretmen yetiĢtirme sorununun olduğunu ve bu sorunun 

giderilmesi için zaman zaman köklü çalıĢmaların yapıldığını ve hala kesin kıstaslara 

bağlanamadığını söyleyebiliriz 

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, Öğretmenlik Mesleği, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmeni, Öğretmen YetiĢtirme 

                                                
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Beden eğitimi ve spor Böl / BURDUR 
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER TRAINIG IN TURKEY‘S 

TEACHER TRAINING SYSTEM: A HISTORICAL AND CRITICAL  

APPROACH 

Dr. Rafet AYDIN
 

       Ass. Prof. Dr. Kadir PEPE

  ArĢ.Gör. Meriç ERASLAN* 

 SUMMARY: 

The main purpose of this research is to evaluate the historical development and 

problems of physical education and sports teacher training in Turkey‘s teacher training 

system. 

This research, in the frame of this main purpose, generally evaluates the historical 

development, current situation and the problems of teacher, especially physical education 

and sports teacher training, it tries to find out to what extend these problems effect the 

teacher training policies and applications of the concerned components; what sort of 

proposals have been made for the solution of the problems and how many of these solutions 

have been realized. 

           ―Scanning model‖ has been used for the research. Scanning models are the research 

approaches which aim to describe the situations which existed in the past or which exist now 

as they are. 

As a conclusion it can be said that in Turkey, since the foundation of the 

commonwealth, there has been some undergoing problems of Teacher training .Even though 

there has been radical Works, the problem has not been solved conculesively. 

Key Words: Teacher Teaching Profession, Physical Education and Sports Teacher,     

Teacher Training 


 Mehmet Akif Ersoy University,Education Faculty 
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KÜRESELLEġEN DÜNYADA OKUL SPORU: ELEġTĠREL BĠR BAKIġ 

 

Yrd. Doç. Dr. Zekai PEHLĠVAN 

(Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, E-mail= (zpehlivan@mersin.edu.tr) 

 

ÖZET 

KüreselleĢme, özellikle 1980 sonrası dünya ekonomisinde yaĢanan temel dönüĢümlere 

referans olarak gösterilmektedir. Bu kavram mevcut haliyle gerek akademik gerekse politik 

çevrelerde tartıĢmaların merkezinde yer almıĢtır. Söz konusu kavramın genel eğitimin yanı 

sıra beden eğitimi, ders dıĢı aktiviteler, çocuğun fiziksel aktivite gereksinmesi, okullar arası 

yarıĢmalar, öğretim programları ve öğretmenlerin mesleki geliĢimleri üzerine etkileri meta-

analiz biçimde tartıĢılmıĢ ve piyasa ekonomisinin sonuçlarına vurgu yapılmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, post-modernizm, eğitim, okul sporu. 

SCHOOL SPORTS IN GLOBALIZING WORLD: A CRITICAL PERSPECTIVE 

ABSTRACT 

The concept of globalization provided reference to the essential changes in world 

economy encountered especially after 1980s. This concept, as it stands, has been in the center 

of both  academic and politic environments. Besides the general education, the effects of the 

mentioned concept on physical education, extracurricular activities, the physical activity 

needs of the children, interscholastic competitions, programmes of instruction and the 

professional developments of the teachers have been discussed meta-analistically and 

underlined the outcomes of the market economy.  

Key words: globalisation, post-modernism, education, school sports. 

GĠRĠġ 

―KüreselleĢme‖; globalleĢme, yenidünya düzeni, post-modernizm, yerelleĢme, neo-

liberalizm ve bilgi toplumu gibi kavramlar, biri diğerinin yerine kullanıldığı ve aynı anlamları 

içeren özellik taĢıdıkları ileri sürülmekte ve özellikle kapitalist ülkeler tarafından daha fazla 

desteklendiği ve diğer ülkelere dayatıldığı görülmektedir (1). KüreselleĢmenin hedefi, tüm 
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dünyayı az sayıda finans kuruluĢuna pazar haline getirmektir. Bu nedenle öncelikle ulus 

devletlerin zayıflaması ve daha sonra ortadan kalkması gerekmektedir. Bu sonuca 

ulaĢabilmek için de yerelliği, alt kültürleri, geleneği, göreneği, masalı, efsaneyi, dini, farklı 

inançları, değerleri ve göreceliliği ön plana çıkarmak ve bunları insan haklarıymıĢ gibi 

göstererek, aklı yadsımak biçiminde yapılmaktadır. Bu yolla ulus devlet ve onu ayakta tutan 

değerleri yıkarak; bunun yerine zayıf, sömürüye açık, asimile edilebilecek topluluklar, baĢka 

bir ifadeyle kabileler oluĢturmak, toplumu ve bireyi birbirine yabancılaĢtırmaktır (2). 

Dolayısıyla değerleriyle çatıĢma içerisine giren birey; kendine ve toplumuna karĢı 

yabancılaĢmakta; düĢünemez, yaratamaz ve alınıp satılabilen bir meta hale gelmektedir.  

KüreselleĢme; genellikle pragmatik felsefeye ve bazı yönleriyle Stao Felsefesi‘ne 

dayanır. Pragmatik felsefenin küreselleĢmeyi etkileyen yönü; ―toplum bireyi bireyde toplumu 

etkiler, yaĢamın ereği bireyi korumaktır, yararcı bireyciliği, bilginin denensel ve göreli 

olduğunu, demokratik yaĢamı, aklın yaĢamı değil, yaĢamın aklı düzenlediği, bireysel özgürlük 

ve giriĢimciliği, değiĢmeyi ve yeniden kurmayı, barıĢ ve dünya vatandaĢlığı‖ görüĢlerini 

almıĢtır (3). Stao Felsefesinin küreselleĢmeyi etkileyen boyutu ise; ―dünya vatandaĢlığı, 

dünyanın tüm insanlığın yurdu olması, sınırların ve ulusların kalkması ve bireyselcilik 

anlayıĢının temel alınmasıdır‖ (1).  

KüreselleĢen dünyaya ekonomi egemen olmaktadır ve bu egemenlik toplum modelini 

bir bütün olarak belirlemektedir (4). KüreselleĢme, modernizm sürecini tamamlayarak yerini 

post-modern anlayıĢa bıraktığı yönünde bazı güç odakları tarafından –özellikle sermaye ve 

ona bağımlı basım-yayın organları- bütün toplumlara pompalandığı görülmektedir. Yani, 

modernizme karĢın post-modernizm anlayıĢı yeni bir kültürel yapı oluĢturmuĢ gibi 

algılanmaktadır. Post modern kültür; var olan değerleri, anlayıĢ ve uygulamaların terk 

edilmesini önerirken, yerine alternatifler üretmemesi ve bunu sürece bırakması peĢinen kabul 

edilebilir bir yaklaĢım olarak toplumların büyük kesimi tarafından kabul görmemektedir (5). 

Post-modernizm bireyi ve özgürlüğü öne çıkarma çabası içerisinde bir söylem geliĢtirse de 

bunun aldatıcı bir bireycilik ve özgürlük olduğu, aslında belirli bir güç odağına hizmet ettiği 

anlaĢılmaktadır. 

KüreselleĢme ―baĢtan çıkartıcı bir bolluk‖ yaratarak, ahlaki değerlerin giderek 

azaldığı, maddi ve ruhsal tatminin öne çıktığı bir toplum yapısı oluĢturmaktadır. Yaratılan bu 
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yeni değerler; insanı ve onun kiĢiliğini oluĢturan değerlerin erozyona uğramasını giderek 

baĢka güç odaklarına teslim olma sonucunu doğurmuĢtur (6). 

KüreselleĢmenin eğitime yansımaları 

Post-modern toplumda ―anlatımsal bilgi‖ (özgürleĢim, adalet, mutluluk, haz, yücelik 

v.b) anlamını yitirmiĢ veya gücü kaybettirilmiĢ ve bunun yerine ―bilimsel bilgi‖ ön plana 

çıkartılmıĢtır (7, 8). Post-modern anlayıĢta bilgi bir ulusu özgürleĢmeye götürecek kılavuzluğa 

muktedir bir elit grubu yetiĢtirmeye göre tasarlanmayıp; sistemi, kurumları tarafından ihtiyaç 

duyulan pragmatik konumlardaki rollerini kabul edilebilir bir Ģekilde yerine getirmeye 

muktedir oyuncularla desteklemektir (7). Post-modern yaklaĢımda ―eğitimden‖ çok 

―öğrenmeden‖ söz edilmektedir (9). 

21.yy eğitimi daha önce kabul görmüĢ düĢünceleri izlemekle yetinmeyen, ihtiyaçları 

ve kuralları kendi özgür koĢulları içinde yeniden yaratan bir vizyona sahip olacağı ileri 

sürülmekte ve bu çağda istendik olan ―hayal gücü, yaratıcılık, serbest teĢebbüs, özgüven, 

özdenetim, öz-motivasyon, öz-disiplin değerleri yüksek, herkes gibi olmayan, farklı düĢünen, 

davranan ve üreten‖ bireylerdir (10). Yaratıcılık, eleĢtirel düĢünce, ikna yeteneği, esneklik, 

özerklik, yüksek adaptasyon yeteneği, dinamizm, yüksek iletiĢim becerisi, empati, iĢbirliği 

gibi nitelikler öncelikli niteliklerdir. Hayal gücü, özgünlük ve özgürlük ise postmodern 

toplumlarda anahtar kavramlardır. Ne tür iĢlerle uğraĢırlarsa uğraĢsınlar bu tür nitelikler bilgi 

toplumunun gerekli gördüğü niteliklerdir (11). Ancak gerçek durum eğitimin her düzeyinde 

ekonominin ve piyasanın talepleri doğrultusunda ―insan gücü yetiĢtirme‖ hedeflenmektedir. 

Aydınlanmacı birey modelinin yerini, küreselleĢmeci liberal birey modeli almıĢtır. Ulus 

devlet modelinin eğitim programında standartlaĢtırılan bilgi önemliyken, Ģimdi 

standartlaĢtırılan performans önemli olmuĢtur (12). Schlechty (1990; 38)‘e göre ―eğitimle 

gelir düzeyi ve eğitimle güç arasında çok direk bir iliĢki yoktur, ancak bilgiyi ve bilgiyi 

kullanma becerisini kontrol edebilenler gerçekten güçlü olacaklardır. Sosyal adaletin, gelir 

dağılımının keskin biçimde farklılaĢtığı günümüzde bilgiye sahip olmak ve onu etkin 

kullanabilmek refah düzeyi ile orantılıdır (12). 

KüreselleĢme serbest piyasa ekonomisini teĢvik etmekte ve her Ģey arz-talep dengesi 

üzerine kurulmaktadır. ÖzelleĢtirme ve kar etme temel prensiptir. Karl Polanyi (1994)‘nin 

dediği gibi ―piyasa toplumunun doğuĢunu kaçınılmaz bir olgu, bir yazgı olarak gösterilmesi, 

kurnazca kurulmuĢ bir sahtekârlıktır (4). Devlet özelleĢtikçe ve küçüldükçe eğitime ayrılan 
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payda da gittikçe azalma olmaktadır (13). Eğitimin özelleĢmesi devlet okullarında spor, sanat 

ve kültür alanındaki alt yapı çalıĢmaları da sekteye uğramakta ve ihmal edilmektedir. 

Okulların gereksinmeleri öğrenci, veli, sivil toplum örgütleri veya iyiliksever vatandaĢlar 

tarafından yerine getirilmeye çalıĢılmaktadır.  

Post-modern anlayıĢta eğitim; iĢ dünyasının ve piyasanın değiĢen bilgi ve beceri 

taleplerini karĢılamak için rekabet temelinde yeniden yapılandırılması sonucu eğitim hakkı, 

fırsat eĢitliği, toplumsal adalet, yurttaĢlık ve demokrasi gibi eğitimin toplumsal iĢlevine yön 

veren nosyonlar gözden düĢmüĢ, rekabet ve giriĢimcilik kültürü baĢat eğitsel paradigma 

haline gelmiĢtir (9). 

KüreselleĢme ve okul sporu 

Sanatta olduğu gibi sporda da kapitalist anlayıĢ onu amaçlarına yönelik kullanabilmek 

için sporu biçimlendirmeye, farklı anlam ve değerler katarak özünü değiĢtirmekte olduğu 

görülmektedir. Post-modern anlayıĢ rekabet, üretkenlik ve tüketim kültürünü özendirmekte ve 

hızlandırmaktadır. Post-modern dünyanın bütün bu çeliĢkileri insanı hedef almaktadır. BaĢta 

da insan ―bedeni‖ olmak üzere insanı kendisine yabancılaĢtırarak çeliĢkiye düĢürüp ve hatta 

insanı kendisiyle savaĢtırarak post-modern kültürün geliĢmesine ortam hazırlayıp 

güçlenmektedir (15). BaĢka bir ifadeyle piyasanın belirlediği ve ekonominin egemen olduğu 

yeni toplum modelinde rekabet, üretkenlik ve tüketim öne çıkartılmaktadır (4).  

KüreselleĢmenin okul sporuna yansımalarının baĢında özellikle ―kazanma‖ üzerine 

yapılan aĢırı vurgudur. Bu vurgu ―spor yoluyla geliĢim‖ yaklaĢımının yıkılmasına yol 

açmaktadır. Bu yaĢtaki çocuk ve gençlere uygulanan aktiviteler, öğretmen, antrenör ve aile 

baskıları kazanma üzerine odaklanan profesyonel yaklaĢımdan farksızdır. Tarafların 

―kazanma‖ üzerine yaptıkları aĢırı vurgu, sporun pedagojik değerini de düĢürmektedir (14). 

Rekabet ortamında; farklılıkların bir arada olduğu ve her bireyin kendi hızında bir geliĢme 

sağlaması hümanistik bir yaklaĢım olsa da, yeni toplum modeli bu değeri önemsememektedir. 

―Altta kalanın canı çıksın‖, ―zayıflar elensin‖, ―büyük balık küçük balığı yutar‖ mantığı 

geçerli kılınmaktadır. Bu nedenledir ki okullarımızda artık kazanmayana ödül yoktur. Çaba, 

uğraĢ, haz alma, eğlenme, hoĢça vakit geçirme, kendini test etme ve aĢma, deneme-yanılma 

bir değer değil, sonuç yani ürün ve performans önemlidir. Bu da standartlaĢmayı 

getirmektedir. Ancak, üst düzeyde ve aynı ölçüde bir ürün verme her öğrenciden beklenmesi 

gereken bir konu değildir. Dolayısıyla insanı metalaĢtıran post-modern anlayıĢ bireye yani 
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çocuğa zarar vermektedir, onu yok saymaktadır. Okulların ve öğretmenlerin de bu sürece 

bilerek veya bilmeyerek katılmıĢ olmaları ayrı bir tartıĢma konusudur. 

Okul sporunda gerek derslerde ve gerekse ders dıĢı sportif aktivitelerde çocuk 

baĢkalarının takdirini alabilmek için baĢarı konusunda sabırsız davranır. Kendini baĢarmaya 

ve diğerlerini geride bırakmaya ve öğretmeninin beklentilerine yanıt verme çabası içerisine 

girer. Bu durumda baĢarabilenler kazanır, ya baĢaramayanlar?! Veya geç baĢaranlar kimin 

takdirini alacaklardır? Bu durumu düzeltme öğretmene düĢmektedir ve öğretmen ―mutlaka 

kazanma‖ gibi bir beklenti içerisinde olduğu duygusunu çocuklara hissettirmemeli, onların 

çabasını takdir etmelidir. 

Post-modern estetik anlayıĢıyla sanatta olduğu gibi sporda da estetik basitleĢtirilmiĢtir. 

Bütün gerçekler imaj (görüntü) değerleri üzerinden yeniden belirlenmiĢ, metalar parlak ve göz 

alıcı bir Ģekilde vitrindeki yerini almıĢtır. Post-modern estetik tavırdaki tüketilenin beğenildiği 

ve zevk verdiği durum estetik yüce değerlerin içini boĢaltmıĢtır. Etik değerler post-modern 

estetik uğruna yerle bir edilmek istenmektedir (15). Bu anlayıĢ estetik değerlere sahip olan her 

düzeydeki sporu da etkilemekte, sağlığını korumak amacıyla değil, beğenilen bir bedene sahip 

olmak için spora katılım gösterilmekte ve bunun sonucunda da sağlığa zararlı uygulama 

içerisine girmek kaçınılmaz olmaktadır. Okul çağındaki çocuk ve gençlerde bu durumdan 

nasibini alarak, fiziksel aktivite içerisinde bulunma yerine güzel görünmek için pahalı spor 

kıyafetleriyle dolaĢmakta ama aktivite yapmamaktadırlar. 

Sporun ve sporcunun geliĢtirilmesinde okullar ve amatör spor kulüplerinin önemi her 

fırsatta dile getirilmesine rağmen, küreselleĢmenin bir sonucu olarak okul sporu piyasanın 

insafına terk edilmiĢtir. Bunun en belirgin uygulama örneğini okullar arası yarıĢmalarda 

görmekteyiz. Ġl ve bölge düzeyinde okullar arası spor karĢılaĢmalarına ve turnuvalarına 

katılacak olan takımların giderleri okulları tarafından finanse edilmektedir. Devletin kaynak 

sağlamadığı ve sürekli kaynağın bulunmadığı için okullar takımlarının birinci olmasını 

istememekte, zorunlu olarak sadece katılmıĢ olmak için katılmaktadırlar. Aynı durum bugün 

amatör spor kulüpleri için de geçerlidir. Amatör spor kulüpleri bir üst lige çıkmak 

istememektedirler. 

KüreselleĢmenin getirdiği bir diğer eleĢtiri konusu çocukların sürekli sınavlara girerek 

rekabet ortamında tutulmasıdır. Sınavlar; elemeye ve baĢarılı olanların hayatta kalmasını, 

zayıfların ise ayak altından çekilmesi ilkesine dayanmaktadır. Dolayısıyla sınavlarda baĢarılı 
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olabilmek için çocuk ve gençler okullarda beden eğitimi derslerine girmemekte, okul dıĢında 

da sportif aktivitelere katılmak istememektedirler. Bu duruma aileler de müdahale etmekte ve 

çocuğunu fiziksel aktivite içerisine girmesini engellemektedir. Hareketsiz bir yaĢantının alt 

yapısı bu Ģekilde sağlanmaktadır. Hareketsiz bir yaĢamın sonuçlarının neler olduğunu ise 

galiba sadece karar vericiler bilememektedir. 

Post-modern kültürün beden eğitimi ve spordaki yansımalarından birisi de ahlaki ve 

etik değerlerdeki aĢınmadır. Bu aĢınmalar incelendiğinde; her düzeydeki sporcularda kumar 

ve uyuĢturucu, ilaç, alkol kullanımındaki artıĢlar görülmektedir. Profesyonel sporcuların bu 

alıĢkanlıkları gençlere kötü rol modeli oluĢturmaktadır. Aynı zamanda bu alıĢkanlıklar 

yüzünden sporcular erken yaĢta sporu bırakmaya mecbur kalmakta ve tükenme 

yaĢamaktadırlar (14). Bu durumun spordaki aĢırı rekabet ve abartılı ödüllendirme sisteminin 

bir sonucu olduğu söylenebilir.  

Diğer taraftan özellikle batı dünyasında, her düzeydeki okul spor alt yapısı yeter li 

olarak yapılmadığı ve ihmal edilmesinin bir sonucu olarak çocuk ve gençler beden eğitimi 

derslerinde baĢarılı olabilmek ve konulan standartları tutturabilmek için okulun dıĢındaki 

aktivitelere katılmak ve kendilerini geliĢtirmek zorunda bırakılmıĢlardır. BaĢka bir anlatımla, 

öğrenciler beden eğitimi dersinden baĢarılı olabilmek için ek ödeme yapmak zorundadırlar. 

Yani ―oyun yoksa not yok‖ kuralı veya ―oynamak için öde‖ kuralı iĢletilmektedir (14). Bu 

durum ülkemiz açısından analiz edildiğinde ise durum tam tersi yöndedir. Ülkemizde ise 

―hareket yok not çok‖ kuralı egemendir.  

Öğretim programları 

Eğitimin piyasa koĢullarına terk edilmesi, öğretim programlarının yürütülmesinde de 

sorunlara neden olmaktadır. Örneğin, mali kaynakların eksikliği, her gün öğrenci Ģiddeti, ilaç 

kullanımı, yetersiz aile desteği, öğrenciyi disiplin etmedeki güçlükler ve öğretmenlerin 

tükenmiĢliği programın yürütülmesinde sorun olmaktadır (14). Diğer taraftan sınıfların çok 

kalabalık ve heterojen gruplardan oluĢması da öğretmenlerden beklentilerin karĢılanmasını 

zora sokmaktadır (14). 

KüreselleĢmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bilgi toplumu teknolojik geliĢmeyi üst 

düzeye çıkarmıĢ ve teknolojiye sahip olabilenler –herkes sahip olamamaktadır- her alanda 

etkili biçimde kullanılmaktadır. Teknolojinin geliĢmesi çocukların hareketliliğini olumsuz 

etkilemektedir. Bunların baĢında TV izleme, bilgisayar ve video oyunları gelmektedir. 
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Örneğin, Amerika‘da yapılan bir araĢtırmada 8-16 yaĢ arası çocukların %67‘si her gün iki 

saat, %26‘sı her gün dört saat TV izlemektedir. Günde 4 saat TV izleyenlerin vücut yağ oranı 

ve beden kitle indeksi her gün 2 saat izleyenlerden daha yüksek bulunmuĢtur (16). Yapılan 

baĢka araĢtırmalarda ilk öğretim çağı çocukların % 33‘ü serbest zamanlarını TV izleyerek ve 

video oyunu oynayarak geçirdiği ve yaĢları 10-15 arası olan çocukların %33‘ü de günde beĢ 

saatten fazla TV izlediği rapor edilmiĢtir (17). 

Ayrıca çocuğun fiziksel aktivite gereksinmesini engelleyen bir diğer faktör de okul 

beden eğitimi dersleri ve okul olanaklarının yetersizliğidir. Örneğin; Simons-Morten, Taylor 

ve ark. (1994)‘un yaptığı araĢtırmada; ilköğretim öğrencileri bir beden eğitimi dersinde 

ortalama sekiz dakika aktif olabildiğini ve bu da bir dersin %25‘ini oluĢturduğunu rapor 

etmiĢtir (18). Diğer taraftan; çoğu okulda salon olamayıĢı, var olan salonların çok amaçlı 

kullanılması (kantin, kafeterya), aktif olunabilecek yerlerin bakımsızlığı, hijyen koĢullarına 

uyulmaması, araç-gereç eksikliği, yürüyüĢ yollarının olmayıĢı, spor alanlarının küçük oluĢu, 

kötü hava koĢulları, bazı ülkelerde ders saatlerinin azlığı gibi nedenlerden dolayı okul beden 

eğitimi programları çocuğun fiziksel aktivite gereksinmesini karĢılamaya yetmemektedir (16). 

Bu gün ABD‘de öğretim programları yeniden geliĢtirilmekte ve beden eğitimine diğer 

derslerden daha az zaman verilmesi düĢünülmektedir. Yeni yüzyılda okul günü haftada 3‘e 

düĢürülmeyi ve diğer günleri ise çocuğun evde kalarak internet veya kablolu TV aracılığıyla 

öğretime devam etmesi planlanmaktadır. Bu durum çocuğun hareketsiz olmasını beraberinde 

getirecektir. Bu durumu akademisyenler, aileler ve öğretmenler bir arada beden eğitimi ve 

spor programında beklenen yararlar ve amaçların nasıl gerçekleĢeceğini tartıĢıp çıkıĢ yolu 

bulmaları beklenmektedir (14). 

Mesleki geliĢim 

Okul sporlarında görülen bir diğer sorun da öğretmenlerin alan ve formasyon 

alanındaki eksikliklerdir. Gönüllü olarak spor aktivitelerine katılan bireylerce çocuk ve genci 

antrene eden öğretmenler beceri öğretimi, teknoloji kullanımı, ilk yardım ve çocuğun geliĢim 

ve öğrenme gereksinmesindeki bilgi ve becerisinde eksiklikler bulunmaktadır (14). 

Öğretmenlerin bu alandaki yetersizliği çocuk üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Buna 

bağlı olarak çocuk fiziksel aktiviteye karĢı olumsuz tepki göstermekte ve aktiviteyi bırakma 

zorunda kalmaktadır. Eğlenmek ve hoĢça vakit geçirmek amacıyla spora katılan çocuğun 

beklentileri ile öğretmen ve ailelerin beklentileri çatıĢmaktadır. Öğretmen ve aileler genelde 
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beceri geliĢtirme ve baĢarı üzerine odaklanırken, çocuk eğlence ve arkadaĢlık, takım ruhu 

üzerine odaklanmaktadır (19) 

Son yıllarda etik ve ahlaki değerlerin sporun her seviyesiyle bağlantılı olarak kötüye 

kullanımı kötü bir Ģöhret ile artıĢ kazanmıĢtır. Uzun bir süredir spor yoluyla karakter geliĢimi 

ve sportmenlik, fair-play, dürüstlük ve doğruluk gibi değerlerin öğretimi için bir araç olduğu 

övülerek sergilenmektedir. Ancak, sonuçlar böyle değildir. Rol modeli olarak görülen 

sporcular, öğretmenler ve koçlar bu beklentiyi boĢa çıkarmaktadırlar. Dolayısıyla akademik 

çalıĢmalar bu kötü gidiĢe bir çare bulma noktasında yoğunlaĢmaktadır. Aranan çarelerin 

baĢında; beden eğitimi ve sporda meydana gelen bu değer yitimi veya değer kaymasına karĢı 

uygulanabilir ve öğretilebilir programlar planlamaktadırlar. Kaybolan veya azalan bu 

değerlerin otomatik olarak hemen kazanılacağı da düĢünülmemekte, toplumun bir bütün 

olarak buna destek vermesi gerekmektedir (14). 

Beden eğitimi öğretmenleri halkın beden eğitimine olan müdahalelerini bir uzman 

olarak algılayıp tavır almaları gerekir. Beden eğitimciler gazeteler, TV, mesleki dergiler ve 

mesleki toplantı ve konferanslar yoluyla olaylar ve geliĢmeleri aynı hızda takip etmesini 

gerektirir. Beden eğitimi mesleği çok sayıda zorluklarla karĢı karĢıyadır. Dolayısıyla bu 

zorluklar ve meydan okumalar karĢısında aktif rol almalıyız. Bu her düzeyde mesleki liderliği 

ve sorumluluk yüklenmeyi gerektirir. Mesleğin geliĢimindeki devamlılık ve onun yaĢamasını 

sürdürmesi ve mesleğin geleceği beden eğitimcilerin sorumluluğuna ve liderliğine bağlıdır 

(14). 

Sonuç ve öneriler 

Günümüzde hastalıklardan korunma ve sağlığı geliĢtirme üzerine yapılan vurgular 

fiziksel aktivitenin rolünü ve önemini savunmak için kuvvetli bir gerekçe olarak önümüzde 

durmaktadır. KüreselleĢmenin getirdiği hızlı yaĢam biçimine karĢı durmada fiziksel 

aktivitenin önemi artık bilimsel bulgularla kanıtlanmıĢtır. Küçük yaĢta ve özellikle okulda 

kazanılan bilgi, beceri, olumlu tutum ve alıĢkanlıklar gelecek yaĢları etkilemektedir. Bu 

durumda okullar toplumsal sağlığı geliĢtirmede önemli bir yere sahiptir. Fiziksel aktiviteyi 

yaĢam tarzı haline getirmede okul sporunun önemi ortadadır. Eğitimin her alanında olduğu 

gibi okul sporunda da daha insancıl ve sürdürülebilir bir sistemin oluĢturulması anlayıĢına 

destek vermek gerekir. Çünkü bugünkü piyasanın dayattığı eĢitsizlikler ne insancıldır ne de 
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bir yazgıdır. Sadece neo-liberal anlayıĢın bir dayatmasıdır. Nesnelerin despotluğuna karĢı 

insanlığın özgürlüğüne sahip çıkmak gerekmektedir (4). 

 

Bu bağlamda Ģunlar önerilebilir; 

- Beden eğitiminde maksimum katılımı sağlamak için öğretmenin kendi programını 

yaratması, 

- Çocuğun ilk karĢılaĢtığı spor insanı beden eğitimi öğretmenidir. Öğretmenin niteliği 

sporun geleceğini belirleyecektir. Bu nedenle mesleki geliĢime yönelik kurs ve 

seminerlerin arttırılması, 

- Okullara yatırım yapılarak piyasanın insafına terk edilmemesi ve dolayısıyla okullarda 

spor salonu yapılmalı, yeni okullar salonlarıyla planlanmalı, 

- Ġlköğretimde ders saati artırılmalı, ortaöğretimde ise seçmeli olmaktan çıkartılmalı,  

- Beden eğitimi derslerinde teknoloji kullanımı özendirilmeli. 

- Ġlköğretim düzeyinde okullar arası yarıĢmalar Ģenlik biçimine dönüĢtürülmelidir. 
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Özet 

Bu çalıĢmanın amacı Ulu Önder Atatürk‘ün yaĢamında yer alan spor ile ilgili konuları 

yıllara göre sıralamaktır. AraĢtırma beden eğitimi dersi öğretim programlarında yer alan 

Atatürk ve spor ile ilgili kazanım konularına farklı bir bakıĢ açısı ile sunması bakımından 

önemlidir. AraĢtırmanın kapsamı Atatürk‘ün doğumundan ölümüne kadar hayatında spor ile 

ilgili konular oluĢturmaktadır. Atatürk ve spor ile ilgili konular beĢ temel baĢlık altında 

toplanmıĢ ve konuların gerçekleĢtiği yıllar göz önüne alınarak sıralanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Spor, Kronoloji 

 

ATATÜRK AND SPORT CHRONOLOGY 

 

Abstract 

The aim of this Study is to arrange subject about sport in Great Leader Atatürk‘s life 

according to years. It is important on account of presenting   a different viewpoint on subject 

of acquisitions relevant to Atatürk and sport taking place curriculum of physical education 

lesson. The latitude of the study is composed of subject related to sport in Atatürk‘s life from 

his birth to his death. Subjects about Sport and Atatürk are collected under five basic 

headlines and arranged according the years in which the subjects occurred. 

Key Words: Atatürk, Sport, Chronology.  

 

 

 

 



   
 

 

25 

  

 

1.GiriĢ 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik‘in Kocakasım Mahallesi, 

Islahhane Caddesi‘ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Atatürk 1886 yılında 5 yaĢındayken ilk 

öğrenimine Hafız Mehmet Efendi‘nin mahalle mektebinde baĢladı ancak babasının isteği 

üzerine ġemsi Efendi Ġlkokuluna geçti ve ilkokulu burada bitirdi. 1893 yılında 12 

yaĢındayken Askerî RüĢtiye‘sine baĢladı ve çok baĢarılı bir öğrenci olarak okulu bitirdi
(1)

. Bu 

okul yıllarında Atatürk, okulun jimnastik öğretmeni teğmen Habib‘in etkisiyle sporla 

ilgilenmiĢ ve sporu sevmiĢti 
(2)

. 1896 yılında 15 yaĢındayken Manastır Askeri Ġdadîsi‘ne girdi 

ve bu okulu ikincilikle bitirdi
(1)

. 

Atatürk, baĢarılı çocukluk safhasından sonra Harp Okulu ve Harp Akademisi eğitimi 

döneminde lider olma yolundaki ilk adımları atmaya baĢladı, 1905 yılında, 24 yaĢında genç 

bir kurmay yüzbaĢı olarak kendisini ordu saflarında buldu. Eğitim döneminde geliĢen kiĢiliği 

ile bilgi ve düĢüncelerini savaĢ alanlarında, türlü kiĢisel çıkarlar ve çekiĢmelerin sahnelendiği 

politika ortamlarında pekiĢtirerek yoğruldu ve tecrübe kazandı.. Trablus ve Balkan SavaĢları 

ile Anafartalar da kazandığı büyük zafer, Sofya görevleri, Dernekler kurup yönetmesi gibi 19 

Mayıs 1919 tarihine kadar devam eden bu çok hareketli 14 yıllık dönemde, Atatürk, genç bir 

subaylıktan 38 yaĢında ülkenin kaderini değiĢtirecek komutan ve devlet adamı olarak ortaya 

çıktı. Bu komutan ve devlet adamı 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde, imkânsız denebilecek son 

derece zor koĢullarda, ulusal sınırlar içinde yeni bir devlet oluĢturdu. Cumhuriyetin ilan 

edildiği 1923 yılından baĢlayarak, 42 yaĢında, komutanlık ve devlet adamlığı zirvesindeki 

Atatürk, asırlara sığmayacak baĢarılarını 15 yılda gerçekleĢtirdi
(3)

. 

Ulu Önder Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında ebediyete intikal ettiğinde 57 yaĢında idi 

ve bu yaĢ bir insan ömrü için kısa sayılabilecek bir yaĢtı. Yine de Atatürk kısa sayılabilecek 

ömründe Türk Milleti için büyük bir kurtarıcı ve yol gösterici, askerler için büyük bir 

komutan, politikacılar için büyük bir devlet adamı ve dünya milletleri için örnek bir lider 

olmuĢtur.  

Genç Cumhuriyetin kalkınması için eğitim, sağlık, savunma, ekonomi, kültür, 

sanayileĢme, ulaĢım, sanat gibi ülkenin hemen hemen her alanında büyük çabalar sarf 

etmiĢtir. Cumhuriyetin temelini atan Atatürk, ülkenin diğer sorunları içinde spora da büyük 

önem vermiĢtir. Türk halkına spor bilinci kazandırmak amacıyla okul müfredatlarının 

içerisinde beden eğitimi programlarının yer almasını sağlamıĢtır. Türkiye‘nin uluslararası 
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temsilini, Türk milletinin rekreasyon ve sağlık amaçlı spor yapmasını her fırsatta 

vurgulamıĢtır. Cumhuriyet kültürü ve bilinci için kurduğu halkevlerinin etkinlik 

programlarında yer verilmesi için bütün bu çalıĢmaları desteklemiĢtir. ihtiyaç duyulan spor 

sahaları için gerekli imkanları sağlamıĢtır. Olimpiyatlar dahil olmak üzere tüm spor 

aktivitelerini gerçekleĢtirmek amacıyla, maddi kaynak sağlanmak için o dönemin hükümetine 

gerekli direktifleri vermiĢtir. Kadınlarımızın her alanda yer almasını savunan Atatürk, onların 

yaĢam boyu spor aktivitelerine katılımını da vurgulamıĢtır. Böylece spora tarih boyu savaĢ 

eğitimi amaçlı önem veren Türk kültüründeki bakıĢ açısı çağdaĢlaĢabilmiĢtir. Bunun yanı sıra 

kültürümüzün ürünü olan ata sporlarımıza da önem vermiĢtir
(4)

.  

Atatürk yaĢamında spora gerekli önemi vermiĢ ve ülkemizde sporun geliĢmesi için 

çaba sarf etmiĢtir. Atatürk yaĢamında çeĢitli spor kulüplerini ziyaret etmiĢ ve bazıları ile 

yazıĢmıĢ, spor ile ilgili yönetmelik ve kanunlar çıkartmıĢ, çeĢitli spor tesislerinin yapılmasını 

sağlamıĢ, sporcularla bir araya gelerek onlarla sohbet etmiĢ, sporculara hediyeler vermiĢ, 

çeĢitli spor karĢılaĢmalarını izlemiĢ ve birçok sporu da kendisi bizzat uygulamıĢtır. 

Bu konular, gerek ilköğretim ve ortaöğretim okullarımızda gerekse üniversitelerde 

Atatürk ve spor baĢlığı altında zaman zaman iĢlenmektedir. Ancak bu konular bir bütün 

olarak ele alınmayıp sadece ara bir disiplin olarak ele alınmaktadır. Bu durumda 

okullarımızda Atatürk ve spor ile ilgili konularının tam olarak anlaĢılmamasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle Atatürk ve spor ile ilgili konuların tamamı kapsayan bir araĢtırmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu çalıĢmada da Atatürk‘ün yaĢamında yer alan spor ile ilgili konular, geniĢ bir 

literatür taraması yapılarak tespit edilmiĢ, tespit edilen konular beĢ temel baĢlık altında 

toplanmıĢ ve konuların gerçekleĢtiği yıllar göz önüne alınarak sıralama yapılmıĢtır. Böylece 

Atatürk ve spor kronolojisi ortaya çıkmıĢtır. 

 

2. Atatürk‘ün Sporcu Ve Spor Kurumları Ġle Yapılan YazıĢma ve Ziyaretleri 

1918 yılında Fenerbahçe spor kulübünü ziyaret etmiĢ ve kulübün hatıra defterini 

imzalamıĢtır
(2,5)

. 

1922 yılında Ġzcilik Ocağı Riyaseti tarafından Atatürk‘e ―BaĢbuğluk teklifi ile bağlılık‖ 

telgrafına karĢılık, Atatürk bu teklife olumlu bir cevap yazmıĢtır
(2)

. 

1923 yılında Atatürk Ankara‘ya gelen Trabzon Ġdman Ocağı heyetini kabul etmiĢ ve bir süre 

onlarla görüĢmüĢtür
(2,5)

. 
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1925 yılında Ġzmir‘de bulunduğu sıralarda KarĢıyaka Spor Kulübünü ve Altay Spor Kulübünü 

ziyaret etmiĢ ve hatıra defterlerini imzalamıĢtır
(2,5)

. 

1926 yılında KarĢıyaka Spor Kulübünü ikinci kez ziyaret etmiĢ ve hatıra defterini 

imzalamıĢtır
(2,5)

. 

1928 yılında Galatasaray Spor Kulübü baĢkanı Necmettin Sadık Sadak‘ın Hava Kurumunun 

düzenlediği futbol karĢılaĢmasında Fenerbahçe‘yi yenerek kupa kazanması ile ilgili 

Atatürk‘e mektup yazmıĢ ve Atatürk‘te karĢılık olarak Galatasaray Kulübüne bir 

teĢekkür mektubu yazmıĢtır
(2,5)

. 

1930 yılında Sinop Gençler Kulübünün kurulması dolayısı ile Atatürk‘e bir telgraf çekilmiĢ 

ve Atatürk‘te bu telgrafa cevap yazmıĢtır
(2)

. 

1931 yılında New York‘tan kalkarak direk Ġstanbul‘a uçan Boadrmen ve Polondeco adlı iki 

Amerikalı havacı ile Yalova‘da kabul ederek bir konuĢma yapmıĢtır
(2,5,6)

. 

1935 yılında Atatürk Moda Deniz Kulübü‘nü ziyaret etmiĢtir
(2)

. 

195 yılında bir Cuma günü GüneĢ Kulübü‘ni ziyaret etmiĢlerdir
(2,5)

. 

1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunlarında grekomen güreĢlerde 61 kiloda Ģampiyon olan 

YaĢar Erkal‘e bir kutlama telgrafı göndermiĢtir
(2,5)

. 

 

3. Atatürk‘ün Spor Kurumlarının Kurulması ve Yönetilmesi Ġle Ġlgili ÇalıĢmaları 

1915 yılında Atatürk Harbiye Nezareti Osmanlı Genç Dernekleri MüfettiĢi Umumisi olarak 

atanmıĢtır. Bu dernekler gençleri madden ve manen vatanın savunmasına hazırlamak 

üzere izcilik faaliyetlerini yürütmektedir. Atatürk bu derneklerin amacını ve önemini 

belirttiği ve derneklerin sevk ve idaresinin nasıl olması gerektiğini konusunda çeĢitli 

tasfiyelerde bulunduğu 12 maddelik bir rapor hazırlamıĢtır. Bu raporu o zamanki Milli 

Savunma Bakanlığına sunmuĢtur
(2,5,7)

. 

1920 yılında Atatürk‘ün emri ile Muhafız Takımı kurulmuĢ ve bu birliğin baĢına da Teğmen 

Ġsmail Hakkı Bey (Tekçe) getirilmiĢtir
(2,5)

. 

1922 yılında Türkiye Ġdman Cemiyetleri Ġttifakı (TĠCĠ) kurulmuĢtur
(2,5)

. 

1924 yılında yayınlanan Köy yasası, köylerde cirit, güreĢ, niĢan gibi köy oyunlarını özendirici 

hükümlere yer vermiĢtir. 
(8)

. 

1925 yılında Atatürk‘ün emri ile Türk Tayyare Cemiyeti kurulmuĢtur
(9)

. 

1926 yılında Atatürk 904. sayılı Islahı Hayvanat Kanunu onaylamıĢtır. Bu yasaya 

dayandırılarak Yüksek YarıĢ ve Islah Encümeni kurulmuĢ ve at yarıĢlarında yeni bir 
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dönem baĢlamıĢtır
(10)

. 

1926 yılında Çankaya KöĢkünde Türkiye Ġdman Cemiyetleri Ġttifakı yöneticileri ile bir 

toplantı yapmıĢtır. Bu toplantıda uzun bir konuĢma yapmıĢtır
(1,2,5,11)

. 

1930 yılında Atatürk Antalya gezisi sırasında Aspendos Antik Tiyatro alanını ziyaret etmiĢ ve 

bu tiyatro alanının restore edilerek temsiller verilmesini ve güreĢ tertiplenmesini 

istemiĢtir. 
(5,12)

. 

1930 yılında çıkan Belediyeler yasası ise, belediyelere, spor alanları, çocuk bahçeleri ile yerel 

ihtiyaçlara yönelik stadyumlar yapmak ve iĢletmek gibi hükümler getirmiĢtir
(8)

. 

1932 yılında Atatürk‘ün öncü olduğu ve direktifleri ile Halkevleri kurulmuĢtur. Bu kuruluĢ 

birçok ilde 9 alanda faaliyet göstermiĢtir. Bu faaliyetlerinden biride spor 

faaliyetleridir
(2)

. 

1933 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‘ne bağlı bir kuruluĢ olan YMCA‘nın  (Young Men‘s 

Chiristian Association) Ġstanbul‘daki spor salonu Beyoğlu Halkevi‘ne devredilmiĢtir
(2)

. 

1934 yılında Atatürk birçok spor dalında faaliyet gösteren AteĢ-GüneĢ Kulübünün ismini 

GüneĢ Kulübü Olarak değiĢtirilmesini istemiĢ ve bu isteği üzerini Kulübün ismi 

değiĢtirilmiĢtir
(2)

. 

1934-36 yılları arasında ünlü Ġtalyan mimarı Vietti Violi tarafından inĢa edilen Ankara atıĢ 

poligonu,  hipodrom ve stadyumun yapım direktiflerini vermiĢtir
(5)

. 

1935 yılında Türk Havacılığı için önemli katkı sağlayan ―Türk KuĢu‖ kurumu kurulmuĢ ve 

Atatürk bu kurumun çalıĢmalarını yakından takip etmiĢtir
(5)

. 

1937 yılında Atatürk Ġstanbul Moda koyunun Fenerbahçe sahil ve çevresini incelemelerde 

bulunmuĢ ve bu alanın deniz sporları kulüplerine verilmesini istemiĢtir. San, Atabey   

1938 yılında Atatürk 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olması ile ilgili 3466 sayılı kanunu 

onaylamıĢtır
(2,5)

.  

1938 yılında Atatürk 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu onaylamıĢtır
(2,5)

. 

 

4. Atatürk‘ün Sporculara ve Spor Kurumlarına Verdiği Yardım ve Hediyeler 

1924 yılında Paris Olimpiyat Oyunlarına Türk Sporcuların katılabilmesi için bakanlar kurulu 

kararı Türkiye Ġdman Cemiyetleri Ġttifakı‘na 17000 TL (on yedi bin lira) 

verilmiĢtir
(2,5,13)

. 

1931 yılında Dünyaca ünlü Türk güreĢçisi Balıkesir Bandırmalı Kurtdereli Mehmet 

Pehlivan‘a övgü dolu bir mektup ve 1000 TL (bin lira) para göndermiĢtir
(2,5)

. 
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1932 yılında Binicilik dalında Monte-Carlo‘da ikinci ve Belçika‘daki yarıĢmada üçüncü olan 

Teğmen Saim Polatkan‘a Atatürk ―Çankaya‖ adındaki atını hediye olarak vermiĢtir
(2,5)

. 

1932 Fenerbahçe Spor Kulübünün KuĢdili‘nde ki ahĢap lokalinde yanmıĢ ve bunun üzerine 

yardım kampanyası düzenlenmiĢtir. Bu kampanyaya Atatürk 500 TL (beĢyüz lira) 

katılmıĢtır
(5)

. 

1935 yılında Atatürk, ―Atatürk‘ün Süvarileri‖ adlı grubun üyelerine (Cevat Gürkan, Saim 

Polatkan, Cevap Kula ve Eyüp Öncü) Dolmabahçe Sarayı‘nda birer saat hediye 

etmiĢtir. Bu grup bir yıl sonra Ġtalya‘da Mussolini Kupasını kazanmıĢtır
(5)

. 

1936 yılının bir ilkbahar sabahında Atatürk, Orman Çiftliğinde Kastamonulu bir iĢçi ile 

güreĢmiĢ ve güreĢten sonra ona 10TL (on lira) verilmesini söylemiĢtir
(2,5,12)

. 

 

5. Atatürk‘ün Ġzlediği Spor KarĢılaĢmaları 

1886-96 yılları arasında ilkokul ve ortaokul dönemlerinde Selanik‘te cuma günleri yapılan 

güreĢ karĢılaĢmalarını izlemiĢtir 
(2)

. 

1910 yılında Atatürk Fransa‘daki Picardie Hava Tatbikatlarını Osmanlı Ordusu adına katılmıĢ 

ve uçak gösterilerini izlemiĢtir
(12)

. 

1918 yılında Atatürk, Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı‘na gitmeden önce, 

Akaretler‘deki evinin arka kapısından BeĢiktaĢ Jimnastik Kulübü bahçesine çıkar ve 

gençlerin futbol antrenmanlarını ve diğer branĢlardaki eksersizlerini seyrederdi
(2,5)

. 

1922 yılında 30 Ağustos Zaferi öncesinde Konya‘nın AkĢehir ilçesinde subaylar arasında 

düzenlenen futbol maçını izlemiĢtir. 1918 yılında Atatürk, Yıldırım Orduları Grup 

Kumandanlığı‘na gitmeden önce, Akaretler‘deki evinin arka kapısından BeĢiktaĢ 

Jimnastik Kulübü bahçesine çıkar ve gençlerin futbol antrenmanlarını ve diğer 

branĢlardaki eksersizlerini seyrederdi
(2,5)

. 

1927 yılında Ankara hipodromunda YarıĢ ve Islah Encümeni tarından ―Gazi KoĢusu‖ adlı at 

yarıĢını düzenlemiĢtir. Atatürk bu at yarıĢını Ġsmet Ġnönü ile birlikte izlemiĢtir. Daha 

sonrada Gazi KoĢuları gelenekselleĢmiĢ, günümüze kadar gelmiĢ ve halen devam 

etmektedir
(5)

. 

1931 yılında Ankara‘da Kızılay‘ın Çocuk Esirgeme Kurumu yararına düzenlediği yağlı 

güreĢleri izlemiĢtir
(5)

. 

1933 yılında Ġstanbul‘da Maksim Gazinosunda yapılan Türkiye-Ġtalya grekomen güreĢ 

karĢılaĢmasını izlemiĢtir
(2,5,12,13)

. 
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1935 Atatürk ―Türk KuĢu‖ kurumunun açılıĢına katılarak bir konuĢma yapmıĢ ve konuĢma 

sonrasında uçakların havadaki gösterisini izlemiĢtir
(12)

. 

1935 yılında Atatürk Dolmabahçe sarayında düzenlenen Balkan Festivaline katılan yabancı 

ülke halk danslarını izlemiĢtir
(12)

. 

1936 yılında Atatürk, Fahrettin Altay ve Sabiha Gökçen ile EskiĢehir Hava Okulunu ziyaret 

etmiĢler ve bu ziyarette uçakların uçuĢlarını izlemiĢlerdir
(5)

. 

1936 yılında Atatürk Moda Deniz Kulübünün ağustos ayında düzenlediği su sporları 

yarıĢlarını (Kürek ve Yelken) Ertuğrul Yatında izlemiĢlerdir
(2,5,12)

. 

1936 yılında Atatürk ve Ġngiliz Kralı 8. Edward Nahlin ile birlikte Eylül ayında yapılan Moda 

Deniz YarıĢlarını (Kürek ve Yelken) Kral Nahlin‘in Yatında izlemiĢlerdir
(2,5)

. 

1936 yılında Atatürk Ankara Hipodromu‘nda düzenlenen Sonbahar At YarıĢları‘nı 

izlemiĢtir
(5)

. 

1938 yılında Atatürk Ankara GüneĢ Kulübü tarafından Halkevi salonunda organize edilen 

güreĢ karĢılaĢmasını izlemiĢtir
(5)

. 

1938 yılında Atatürk ve Yugoslavya Savunma Bakanı General Meriç ile 19 Mayıs 

Stadyumunda yapılan spor bayramını izlemiĢlerdir
(5,6)

. 

 

6.  Atatürk‘ün Uyguladığı Sporlar 

1899-1938 yılları arası Atatürk askerlik hayatı boyunca iyi bir binici idi. Sivil hayatta iken 

atla gezmeyi severdi. Gezilerinde yaveri Muzaffer Kılıç, Salih Bozok, Ġsmet Ġnönü, 

bazen özel konuklar, Ġ.Hakkı Tekçe, son yıllarda da Sabiha Gökçen kendisine eĢlik 

ederlerdi. Ankara çevresindeki geniĢ arazide ata binerken, bazı günler, 

yakınındakilerle birlikte adeta toplu at gezisi yaparlardı 
(12)

. 

1899-1923 yılları arasında Atatürk‘ün bizzat meĢgul olduğu spor dalları arasında atıcılık da 

yer almaktadır. Askeri Okul öğrencisiyken atıcılığa merak sarmıĢ ve keskin niĢancılığı 

ile de arkadaĢları arasında tanınmıĢtı. Bu merakı hayatı boyunca da devam etmiĢti. 

Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi Cumhuriyetin ilk yıllarında da Büyük 

Kurtarıcının sık sık atıĢ talimlerine gittiği, hatta bazen tüfekle atıĢ tecrübelerine de 

bizzat katıldığı görülmüĢtür
(2,5)

. 

1925 yılında Ġzmir Öğretmen Okulu‘nu ziyaret eden Atatürk karĢısında Selim Sırrı Tarcan 

zeybek oyununu oynamıĢtır. Atatürk bu oyundan çok zevk almıĢ ve ―artık 

Avrupalılara bizimde mükemmel bir dansımız var diyebiliriz‖ demiĢtir. Atatürk de 
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birçok kez zeybek oyununu oynamıĢtır 
(12)

. 

1929 yılında Ankara Palas Oteli‘nde manevi kızı Nebile‘nin düğününde Atatürk açılıĢ dansını 

Nebile ile birlikte yapmıĢtır
(14)

. 

1930-38 yılları arasında büyük bir silah fabrikası tarafından özel olarak yapılıp kendisine 

armağan edilen baston biçimindeki tüfek de Atatürk‘ün büyük ilgisin çekmiĢti. Ata, bu 

baston tüfekle gerek Ankara‘da Çankaya KöĢkünün bahçesinde, gerekse Ġstanbul‘da 

Dolmabahçe Sarayı‘nın bahçesinde atıĢ denemeleri yapmıĢtır
(5)

. 

1933 yılında Çankaya köĢkünde bir davet sırasında muhafız birliği askerlerin güreĢ 

gösterisinden sonra Saffet Engin‘in ile güreĢmiĢtir
(12)

. 

1934 yılında Ġzmir Vapurunda Atatürk manevi kızı Afet Hanım ile dans etmiĢtir
(15)

. 

1935 yılında Dolmabahçe Sarayında düzenlenen Balkan festivalinde Atatürk Bulgar, yunan, 

Yugoslav, Rumen ve Türk gençlerinin dans gösterilerini izlemiĢ ve zaman zamanda 

onlara eĢlik etmiĢtir
(12)

. 

1935-38 yılları arasında Atatürk yaz aylarında Ġstanbul‘da Florya KöĢkünde kaldığı sıralarda 

sıkça yüzer ve kürek çekerek deniz gezintisi yapardı
(2,5,12,13)

. 

1936 yılı ilkbaharında bir sabah Atatürk Orman Çiftliğinde çalıĢan Kastamonulu bir iĢçi ile 

güreĢmiĢ ve güreĢten sonra iĢçiye 10 TL (on lira) verilmesini söylemiĢtir. San, Atabey 

1937 yılında bir gece vakti Florya KöĢkü inĢaatında çalıĢan iri yarı bir çavuĢla güreĢmiĢtir
(12)

. 

1938 yılında Bursa Belediyesinin Atatürk‘ün onuruna verdiği baloda Atatürk zeybek oynamıĢ 

vals yapmıĢtır
(16)

. 

 

7.  Sonuç 

Bu çalıĢmada Atatürk‘ün hayatında spor ile ilgili konular beĢ ana baĢlık altında 

toplanmıĢ ve bu konular yıllara göre sıralanmıĢtır. AraĢtırmada Atatürk‘ün ülkemizde sporun 

yerleĢmesi ve geliĢmesi için spor kulüplerine büyük destekler sağladığı, baĢarılı sporcularla 

özel olarak ilgilendiği, yeni spor kurumlarının oluĢması için çabalar sarf ettiği ve ülkenin onca 

sorunları içinde aktif olarak spor yaptığı tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçları, ilköğretimde ve ortaöğretimde beden eğitimi dersi öğretim 

programları ile seçmeli spor dersi öğretim programlarında yer alan Atatürk ve spor ile ilgili 

kazanım konularının öğrenimine kolaylıklar getirmektedir. Ancak araĢtırma sonuçları sınıf içi 

öğrenme ve öğretme süreçlerinde aktif öğrenme teknikleri kullanılarak farklı etkinliklerle de 

verilebilir. 



   
 

 

32 

  

 

Kaynakça 

1-Kocatürk, U. (1999). Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara: Atatürk AraĢtırma Merkezi. 

2-San, H. (1999). Türk Spor Tarihinde Atatürk, 2. Baskı, Ġstanbul:Toplumsal DönüĢüm Yayınları. 

3-Tuncel, F. (2003). Atatürk, Gençlik ve Spor, Spormetre, 1 (1), ss.:9-10. 

4-Tepeköylü, Ö., Soytürk, M., Yılmaz, S. ve H. Ç. Çamlıyer, (2008). M.K. Atatürk‘ün Spor 

ve Spor Eğitimine BakıĢı, 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Bolu, 23-24 Ekim. 

5- Atabeyoğlu, C., Atatürk ve Spor,  Ankara:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü. 

6- Anonim (2008). Atatürk Ve Spor, Ġstanbul: Bahçelievler Belediyesi Kültür Serisi. 

7- Tuzcuoğulları, C., Tuzcuoğulları, E.B. ve Ö.T. Tuzcuoğulları, (2001). Atatürk ve Spor, 

Ankara: TAKAV Matbaacılık Yayıncılık A. ġ.  

8- GSGM (Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü), Atatürk ve Spor, eriĢim:10.04.2009, 

saat:14:30,  http://www.gsgm.gov.tr/sayfalar/bilgi_bankasi1/Ataturk/index.htm 

9- THK (Türk Hava Kurumu), Tarihçemiz, eriĢim:12.04.2009, saat:19:50. 

http://www.thk.org.tr/anasayfa.htm 

10- TJK (Türkiye Jokey Kulübü), Tarihçe, eriĢim: 11.04.2009, saat:15:40. 

http://www.tjk.org/Content/Tarihce_tr.aspx 

11- Sevim, A., Tural, M.A. ve Ġ. Öztoprak, (2006),  Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III, 

Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara,2006. 

12- Yıldız, D. (2008). Atatürk ve Spor, Ġstanbul: Telebasın Yayıncılık. 

13- Tekin, M. ve B. Demir, (2005). Atatürk ve Spor, Yörtürk Fikir, Kültür ve Sanat 

Dergisi, 10. (60). 

14- Milli Kütüphane, Atatürk, eriĢim: 20.04.2009, saat:10:10. 

http://www.mkutup.gov.tr/ataturk/75 

15-Milliyet Gazetesi, ĠĢte Atatürk‘ün Bilinmeyen Fotoğrafları, eriĢim: 22.04.2009, 

saat:22:20. 

http://www.milliyet.com.tr/content/galeri/yeni/goster.asp?prm=0,6761759&id=11&g

aleriid=1070 

http://www.gsgm.gov.tr/sayfalar/bilgi_bankasi1/Ataturk/index.htm
http://www.thk.org.tr/anasayfa.htm
http://www.tjk.org/Content/Tarihce_tr.aspx
http://www.mkutup.gov.tr/ataturk/75
http://www.milliyet.com.tr/content/galeri/yeni/goster.asp?prm=0,6761759&id=11&galeriid=1070
http://www.milliyet.com.tr/content/galeri/yeni/goster.asp?prm=0,6761759&id=11&galeriid=1070


   
 

 

33 

  

16- Bursa Belediyesi, Atatürk Son Balo -Vals&Zeybek, EriĢim:24.04.2009. saat:22:30. 

http://www.bursa-bld.gov.tr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bursa-bld.gov.tr/


   
 

 

34 

  

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN TÜKENMĠġLĠK VE  YAġAM DOYUMU 

DÜZEYLERĠ 

 

*ġener ġAHĠN 

**Yrd. Doç. Dr. Zekai PEHLĠVAN 

*Tarsus Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Beden  Eğitimi Öğretmeni 

**Mersin Üniversitesi BESYO 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the burnout and satisfaction with life levels of 

physical education teachers working ay schools depending on some variables.  

115 female 185 male total 300 physical education teachers working in Adana and 

Mersin city centers.  

For the statistical analysis of the data obtained, the statistical techniques frequency 

distribution (f), percentage values (%), for independent groups ―t test‖, one way analysis of 

variance and correlation (r) have been used and error has been estimated for 0.05 and 0.01 

levels.  

For data concerning burnout ―Maslach Burnout Scale‖; for satisfaction with life level 

―Life Satisfaction Scale‖; for personal and professional characteristics ―Personal Information 

Form‖ which was developed by the researcher  have been used.  

 When the results were examined it has been found out that physical education teachers 

working at public schools suffer more burnout and their life satisfaction levels are low; 

physical education teachers who had chosen the profession willingly sugger less burnout and 

their satisfaction with life levels are high; the lack of equipment and absence of sports halls in 

schools cause increase in the emotional burnout and desensitization, and decrease satisfaction 

with life of physical education teachers; satisfaction with life levels of physical education 

teachers experiencing emotional burnout and desensitization have been decreasing. Aging of 

physical education teachers increase their personal success levels and those teachers have 

higher satisfaction with life levels. Weekly load of lecture hours of physical education 

teachers does not influence their satisfaction with life levels.  
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Key words: Burnout, Satisfaction with life, Physical Education Teacher. 

 

ÖZET 

 

Bu araĢtırmanın amacı; devlet ve özel okullarda görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinin tükenmiĢlik ve yaĢam doyumu düzeylerini bazı değiĢkenlere göre 

incelemektir. 

AraĢtırmaya yaĢ ortalaması=35.11±6.9 olan, Adana ve Mersin il merkezinde görev 

yapan 115 kadın 185 erkek 300 beden eğitimi öğretmeni katılmıĢtır  

Ele edilen verilerin istatistiksel analizinde frekans dağılımı (f), yüzde değerler (%), 

bağımsız gruplar için ―t testi‖, Tek Yönlü Varyans Analizi ve korelasyon (r) istatistik 

teknikleri kullanılmıĢ, hata payına 0.05 ve 0.01düzeyinde bakılmıĢtır. 

TükenmiĢliğe iliĢkin veriler ―Maslach TükenmiĢlik Ölçeği‖, yaĢam doyumu 

düzeylerini belirlemek için ―YaĢam Doyumu Ölçeği‖ ve kiĢisel ve mesleki özellikleri 

belirlemek için araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen ―KiĢisel Bilgi Formu‖ kullanılmıĢtır.  

 Sonuçlar incelendiğinde; devlet okullarında görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinin daha fazla tükenmiĢlik yaĢadıkları ve yaĢam doyumu düzeylerinin düĢük 

olduğu; mesleği isteyerek seçen beden eğitimi öğretmenlerinin daha az tükenmiĢlik 

yaĢadıkları ve yaĢam doyumu düzeylerinin yüksek olduğu; okullardaki araç gereç durumunun 

yetersizliği ve spor salonun olmaması beden eğitimi öğretmenlerinde duygusal tükenme ve 

duyarsızlaĢmayı artırdığı ve yaĢam doyumunu azalttığı; duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma 

yaĢayan beden eğitimi öğretmenlerinin yaĢam doyumlarının azaldığı görülmüĢtür. Beden 

eğitimi öğretmenlerinin yaĢlarının ilerlemesi  kiĢisel baĢarı düzeylerini artırmakta ve kiĢisel 

baĢarı düzeyi artan beden eğitimi öğretmenlerinin yaĢam doyumu düzeyleri yüksek 

bulunmuĢtur. Beden eğitimi öğretmenlerinin haftalık ders yükleri tükenmiĢlik ve yaĢam 

doyumu düzeylerini etkilememektedir. 

 

Anahtar Kelime: TükenmiĢlik, YaĢam Doyumu, Beden Eğitimi Öğretmeni. 
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GĠRĠġ 

Ġlk olarak Freudenberger (1974) tarafından tanımlanan tükenmiĢlik, iĢi gereği sürekli 

olarak diğer insanlarla yüz yüze çalıĢan kiĢilerde sıklıkla ortaya çıkan üç boyutlu bir durum 

olarak kabul edilmektedir (1). Bunlar, Maslach, Leiter ve Schaufeli (2001)‘e göre; ―duygusal 

tükenme‖, ―duyarsızlaĢma‖ ve ―kiĢisel baĢarının azalması‖ Ģeklinde ifade edilmektedir. 

Duygusal tükenme; tükenmiĢliğin stres boyutunu ifade etmekte olup, enerji yitimi ve 

yorgunluk olarak tanımlanmaktadır. Duygusal tükenme strese çok benzer bir tepki olmasına 

karĢın stresten ayırt eden özelliği, diğer bileĢenlerle birlikte ele alınmasıdır. DuyarsızlaĢma; 

tükenmiĢliğin kiĢiler arası iliĢkilerdeki yanıyla ilgili olup, çalıĢanların kendisiyle ve hizmet 

verdiği diğerlerine karĢı duyarlılığının azalması; baĢka bir ifadeyle, kendinden ve hizmet 

verdiklerinden duygusal ve biliĢsel olarak uzaklaĢması Ģeklinde nitelendirilmektedir. Byrne 

(1994)‘e göre üçüncü bileĢen olan kiĢisel baĢarının azalması, diğer iki bileĢenle iliĢkili olup, 

duygusal olarak tükenen ve iĢiyle arasına mesafe koyan çalıĢanların, kendilerini yeterince 

üretken ve baĢarılı görmemelerini ifade eder (2). 

YaĢam doyumu, bireyin iĢ yaĢamı dıĢındaki duygusal tepkisidir. Yani hayata karĢı 

genel tutumudur (3). Bir baĢka tanımda yaĢam doyumu, genel olarak kiĢinin kendi 

yaĢamından duyduğu memnuniyeti ifade etmektedir (4). Genel olarak yaĢam doyumu kiĢinin; 

iĢ, boĢ zaman ve diğer iĢ dıĢı zaman olarak tanımlanan yaĢama gösterdiği duygusal tepki 

olarak tanımlanabilir. Diğer bir yaklaĢıma göre, yaĢam doyumu, bireyin yaĢamında yer alan 

olgulara dayanarak, öznel iyi olma (öznel gönenç) ve yaĢam kalitesi hakkında ulaĢtığı 

yargıları temsil eder (5). 

Eğitim ortamlarında yaĢanmakta olan gerçekler, öğretmenliği stresli bir meslek haline 

getirmektedir. Günümüzde eğitimcilerden, toplumun bazı sorunlarını ve sıkıntılarını ortadan 

kaldırmaları, gençleri karmaĢık ve hızlı teknolojik geliĢmelerin olduğu bir topluma 

hazırlanmaları beklenmektedir. Ancak bunların sağlanabilmesi pek çok kaynağın bir arada 

olmasını gerektirmekte, öğretmenler bu kaynakların olmadığı iĢ koĢullarıyla karĢılaĢtıklarında 

sıkıntılar yaĢamaktadırlar. Ġlk yıllardaki idealist yaklaĢımları birkaç yıllık bir süre içerisinde 

olumsuz duygular yaĢamalarına doğru bir eğilim göstermektedir. Bunların doğal bir sonucu 

olarak, öğretmenlerin yorgunluk ve duygusal tükenmiĢlik hislerinde artıĢ, öğrencilere karĢı 

olumsuz tutumların geliĢimi ve bu durumların kalıcı olması, ayrıca mesleklerindeki baĢarı 

duygusunun kaybedilmesi gibi sonuçlar gözlenebilmektedir (6). 
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Amerikan Stres Enstitüsü‘ nün yaptığı araĢtırmalardan elde edilen sonuçlara göre, 

çeĢitli özellikleri sebebiyle insanların hayat sürelerini kısaltma ihtimali olan ve günlük hayat 

problemleri ile etkili Ģekilde baĢa çıkmayı zorlaĢtıran mesleklerden birinin de öğretmenlik 

olduğu görülmüĢtür (7). 

Beden eğitimi derslerinin yapısındaki farklılık ve beden eğitimi öğretmenlerinin 

okuldaki görevlerinin diğer öğretmenlerde farklı olması, beden eğitimi öğretmenlerinde 

yaĢanan tükenmiĢliğin nedenlerini diğer öğretmenlerde yapılan çalıĢmalar ile açıklamak 

yeterli olmayabilir. Öğretmenlerde tükenmiĢlikle ilgili olarak ülkemizde çok sayıda araĢtırma 

yapılmıĢtır. Ancak beden eğitimi öğretmenleri ile ilgili araĢtırma sayısı sınırlıdır. YaĢam 

doyumu ile ilgili araĢtırmalar daha çok yaĢlılar üzerinde yapılmıĢtır. Bu nedenle beden eğitimi 

öğretmenlerinin tükenmiĢlik ve yaĢam doyumu düzeyleri ile ilgili yapılacak çalıĢmalar bu 

alana katkı sağlayacaktır. 

Bu araĢtırmanın amacı devlet ve özel okullarda görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinin tükenmiĢlik düzeyleri ve yaĢam doyumlarının bazı değiĢkenlere göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemektir. Elde edilen bulgular beden eğitimi öğretmenlerine, 

okul yöneticilerine ve yapılacak diğer araĢtırmalara rehberlik sağlayacaktır.  

 

YÖNTEM 

Katılanlar 

 AraĢtırmanın evrenini, 2007–2008 eğitim-öğretim yılında Adana ve Mersin il 

merkezinde devlet ve özel okullarda görev yapan 700 beden eğitimi öğretmenleri 

oluĢturmuĢtur (Adana= 384, Mersin= 316). AraĢtırmanın örneklemini belirlemek amacıyla Ġl 

Milli Eğitim Müdürlüklerinden okul ve öğretmen sayıları alınmıĢtır. AraĢtırmanın örneklem 

grubuna olasılıksız örneklem yöntemi ile seçilmiĢ yaĢları 21 ile 59 arasında değiĢen yaĢ 

ortalaması=35.11±6.9, hizmet süresi ortalaması=10.77±7.0 olan 115 kadın ve 185 erkek 

toplam 300 beden eğitimi öğretmeni alınmıĢtır. Devlet okullarında görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinin sınıf mevcudu ortalaması=32.86±7.32, haftalık ders yükü 

ortalaması=23.85±4.86‘dır. Özel okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmelerinin sınıf 

mevcudu ortalaması=20.86±3.89, haftalık ders yükü ortalaması=23.52±5.46‘dır. Örneklem 

grubu evrenin % 42.9‘unu oluĢturmaktadır.  
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Verilerin Toplama Araçları 

 AraĢtırmada, öğretmenlerin yaĢam doyumlarını ölçmek amacıyla, Diener ve 

arkadaĢları tarafından 1985 yılında geliĢtirilen yaĢam doyumu ölçeği; (The Satisfaction with 

Life Scale-(SWLS) kullanılmıĢtır. YaĢam doyumu ölçeği, bireylerin yaĢamlarından aldıkları 

doyumu belirlemek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Ölçek, likert tarzı 7 dereceli (1: kesinlikle 

katılmıyorum – 7: Kesinlikle katılıyorum) 5 maddeden oluĢmaktadır. Diener ve arkadaĢları 

orijinal çalıĢmada ölçeğin güvenirliğini Alpha = .87 olarak, ölçüt bağımlı geçerliğini ise .82 

olarak bulmuĢlardır. Ölçek Yetim (1993) tarafından Türkçeye uyarlanmıĢtır. Bu çalıĢmada 

ölçeğin güvenirliği (Alpha = .86) ve test-tekrar test güvenirliği .73 olarak bulunmuĢtur. 

YaĢam doyumu ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 35, en düĢük puan ise 5'tir. Ölçekten 

alınan puanın düĢük olması yaĢam doyumunun düĢük olduğunun göstergesi olarak kabul 

edilmektedir (8). 

 Katılanların tükenmiĢlik düzeyleri Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliĢtirilen 

Maslach TükenmiĢlik Ölçeği (MTÖ) (Maslach Burnout Inventory-MBI) kullanılmıĢtır. 

Toplam 22 maddeden oluĢan ölçek tükenmiĢliği Duygusal Tükenme (DT) (Emotional 

Exhaustion), DuyarsızlaĢma (DY) (Depersonalization) ve KiĢisel BaĢarı Duygusunda Azalma 

(KB) (Personal Accomplishment) olmak üzere üç alt boyutta değerlendirmektedir Maslach 

TükenmiĢlik Ölçeği (MTÖ), baĢlangıçta sağlık çalıĢanları için geliĢtirilmiĢ, ancak 

öğretmenlerde tükenmiĢlik sendromunun araĢtırılması Maslach TükenmiĢlik Ölçeği-Eğitimci 

Formu (MTÖ-EF)'nun geliĢtirilmesine neden olmuĢtur. MTÖ-EF'nin MTÖ'den tek farkı ölçek 

maddelerinde "hasta" ya da "danıĢan" yerine "öğrenci" kelimesinin gelmesidir. MTÖ‘nin 

Türkçe uyarlaması Ergin (1992) tarafından yapılmıĢ olup, ölçeğin öğretmen örnekleminde 

geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢması ilk kez Girgin (1995) ile Sucuoğlu ve Kuloğlu (1996) 

tarafından ayrı ayrı yapılmıĢtır. Girgin‘in yaptığı çalıĢmada MTÖ‘nin güvenirliğini belirlemek 

amacıyla, test-tekrar test yöntemi ve iç tutarlılık katsayısının hesaplanması yöntemleri 

kullanılmıĢtır. Yapılan test-tekrar test yöntemi ile DT, DY, ve KB alt ölçekleri için elde edilen 

güvenirlilik katsayıları sırasıyla. 86, .68, .83 bulunmuĢtur. Ölçeğin güvenirliliği için yapılan 

bir diğer iĢlemde alt ölçekleri için Cronbach –Alpha katsayılarına bakılmıĢ ve sonuç DT için. 

87, DY için, .68 ve KB için. 74 bulunmuĢtur (2). Duygusal Tükenme alt ölçeği, kiĢinin 

mesleği tarafından tüketilmiĢ ve aĢırı yüklenilmiĢ olmayı ifade etmektedir. Bu alt ölçekte 

yorgunluk, bıkkınlık ve duygusal enerjinin azalması ile ilgili 8 madde yer almaktadır. Bunlar 
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1, 2, 3, 6, 8, 13, 16, ve 20. maddelerdir. Duyarsızlaşma alt ölçeği, bireyin bakım ve hizmet 

verdiklerine karĢı, duygudan yoksun bir biçimde, bireylerin kendine özgü birer varlık 

olduklarını dikkate almaksızın davranmalarını tanımlar. Altı maddeden oluĢan duyarsızlaĢma 

alt ölçeğinde 5, 10, 11, 15, 21, ve 22. maddeler yer almaktadır. Kişisel Başarı Duygusunda 

Azalma alt ölçeği, insanlarla çalıĢan bir kimsede yeterlilik ve baĢarıyla üstesinden gelme 

duygularını tanımlar. Bu ölçek 8 maddeden oluĢmakta ve 4, 7, 9, 12,  14, 17, 18, ve 19. 

maddelerini içermektedir (9). 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Katılanların Cinsiyetine Göre YaĢam Doyumu Ölçeği ve Maslach TükenmiĢlik 

Ölçeğinin (MTÖ) Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Ortalama, Standart Sapma ve ―t‖ 

Değerleri 

 Gruplar N X  SS t 

Duygusal Tükenme 
Erkek 185 9.60 5.78 

-2.279* 
Kadın 115 11.18 5.89 

DuyarsızlaĢma 
Erkek 185 6.15 2.57 

-.531 
Kadın 115 6.33 3.01 

KiĢisel BaĢarı 
Erkek 185 24.47 3.38 

-.401 
Kadın 115 24.63 3.28 

YaĢam Doyumu 
Erkek 185 20.95 6.29 

.428 
Kadın 115 22.24 5.62 

*p< 0.05 anlamlı. 

 

Tablo-1‘de beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre tükenmiĢlik ve yaĢam 

doyumu düzeyleri incelendiğinde; MTÖ‘nün ―duygusal tükenme” ( X E=9.60±5.78; 

X K=11.18±5.89; t= -2.279; p<0.05) alt ölçeğinde kadınların daha fazla tükenmiĢlik 

gösterdikleri bulunmuĢtur. Cinsiyet açısından “duyarsızlaşma” ve “kişisel başarı” alt 

ölçekleri ile yaĢam doyumu ölçeği toplam puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

 

 

 



   
 

 

40 

  

Tablo 2. Katılanların Okul Türüne Göre YaĢam Doyumu Ölçeği ve Maslach TükenmiĢlik 

Ölçeğinin (MTÖ) Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Ortalama, Standart Sapma ve ―t‖ 

Değerleri 

 Gruplar N X  SS t 

Duygusal Tükenme 
Devlet 247 10.56 5.96 

2.263* 
Özel 53 8.56 5.14 

DuyarsızlaĢma 
Devlet 247 6.38 2.86 

2.149* 
Özel 53 5.49 2.03 

KiĢisel BaĢarı 
Devlet 247 24.28 3,41 

-2.869* 
Özel 53 25.71 2.70 

YaĢam Doyumu 
Devlet 247 20.92 6.02 

-3.276* 
Özel 53 23.88 5.72 

*p< 0.05 anlamlı. 

 

Tablo-2 incelendiğinde, okul türüne göre beden eğitimi öğretmenlerinin MTÖ‘nün 

“duygusal tükenme” ( X D=10.56 ±5.96; X Ö=8.56±5.14; t=2.263; p<0.05) , “duyarsızlaşma” 

( X D=6.38±2.86; X Ö=6.38±2.86; t=2.149; p<0.05) ve ―kişisel başarı” ( X D=24.28±3.41; 

X Ö=25.71±2.70; t=-2.869; p<0.05) alt ölçek puanları ile yaĢam doyumu ölçeği 

( X D=20.92±6.02; X Ö=23.88±5.72; t=-3.276; p<0.05) toplam puanları arsında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Bu sonuçlara göre özel okullarda görev yapan 

beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmiĢlik düzeyleri düĢük, yaĢam doyumu düzeyleri daha 

yüksektir. 
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Tablo 3. Katılanların ÇalıĢtıkları Okulda Spor Salonu Bulunma Durumuna Göre YaĢam 

Doyumu Ölçeği ve Maslach TükenmiĢlik Ölçeğinin (MTÖ) Alt Ölçeklerinden Aldıkları 

Puanların Ortalama, Standart Sapma ve ―t‖ Değerleri 

 Gruplar N X  SS t 

Duygusal Tükenme 
Evet 77 8.96 5.72 

-2.179* 
Hayır 223 10.64 5. 86 

DuyarsızlaĢma 
Evet 77 6.02 2.29 

-.729 
Hayır 223 6.29 2.89 

KiĢisel BaĢarı 
Evet 77 25,31 3.02 

2.380* 
Hayır 223 24.26 3.40 

YaĢam Doyumu 
Evet 77 22.75 6.72 

2.204* 
Hayır 223 20.99 5.77 

*p< 0.05 anlamlı. 

Tablo-3 incelendiğinde, çalıĢtıkları okulda spor salonu bulunma durumuna göre, 

MTÖ‘nün “duygusal tükenme” ( X E=8.96±5.72; X H=10.64±5.86; t=-2.179; p<0,05),  ve 

“kişisel başarı” ( X E=25.31±3.02; X H=24.26±3.40; t= 2.380; p<0.05) alt ölçekleri ile yaĢam 

doyumu ölçeği ( X E=22.75±6.72; X H=20.99±5.77; t=2.204; p<0.05) toplam puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmektedir. Bu sonuçlara göre çalıĢtıkları 

okulda spor salonu bulunan beden eğitimi öğretmenleri daha az duygusal tükenme yaĢamakta 

ve kiĢisel baĢarı düzeyleri ile yaĢam doyumu düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ÇalıĢtıkları Okuldaki Araç-Gereç Durumuna Göre 

YaĢam Doyumu Ölçeği ve Maslach TükenmiĢlik Ölçeğinin (MTÖ) Alt Ölçeklerinden 

Aldıkları Puanlara ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonuçları 

Alt Ölçekler Gruplar n X  S F Tukey 

Duygusal 

Tükenme 

1.Çok yeterli 25 8.32 5.37 

5.054* 

1-5 

2-5 

4-5 

2.Yeterli 100 9.51 5.24 

3.Az yeterli 97 11.27 5.91 

4.Yetersiz 59 9.08 5.93 

5.Çok Yetersiz 19 14.42 6.73 
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DuyarsızlaĢma 

1.Çok yeterli 25 5.72 2.20 

2.723* 

LSD 

1-5 

2-5 

3-4 

4-5 

2.Yeterli 100 6.06 2.34 

3.Az yeterli 97 6.65 3.14 

4.Yetersiz 59 5.59 2.19 

5.Çok Yetersiz 19 7.47 4.03 

KiĢisel BaĢarı 

1.Çok yeterli 25 25.36 2.54 

.941 

 

2.Yeterli 100 24.69 3.27 

3.Az yeterli 97 24.13 3.37 

4.Yetersiz 59 24.74 3.54 

5.Çok Yetersiz 19 24.05 3.79 

YaĢam Doyumu 1.Çok yeterli 25 25.92 6.10 

7.328* 

Tukey 

1-3 

1-4 

1-5 

2-5 

2.Yeterli 100 22.58 5.66 

3.Az yeterli 97 20.31 5.47 

4.Yetersiz 59 20.50 5.73 

5.Çok Yetersiz 19 18.26 8.10 

*p< 0,05 anlamlı. 

 

 Tablo-4 incelendiğinde okuldaki araç-gereç durumunun MTÖ‘nün “duygusal 

tükenme” (F= 5.054; p<0.05), “duyarsızlaşma” (F= 2.723; p<0.05) alt ölçekleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Anlamlılığın nerden kaynaklandığını 

bulmak için Tukey testi uygulanmıĢtır. Tukey testi sonucuna göre okuldaki araç-gereç 

durumunu ―çok yetersiz‖ olarak ifade eden öğretmenlerin daha fazla “duygusal tükenme” 

yaĢadıkları görülmektedir. “Duyarsızlaşma” alt ölçeğindeki anlamlılık değerleri için önce 

Tukey testine bakılmıĢ anlamlı bulunamamıĢ ve LSD sonuçlarına bakılmıĢtır. Okuldaki araç-

gereç durumunu ―çok yetersiz‖ ve ―yetersiz‖ olarak ifade eden beden eğitimi öğretmenlerinin 

daha fazla ―duyarsızlaĢma‖ yaĢadıkları görülmektedir. Okuldaki araç gereç durumu ile yaĢam 

doyumu toplam puanları (F= 7.328; p<0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur. Okuldaki araç gereç durumu ile yaĢam doyumu puanları arasındaki farklılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığı bulmak için Tukey Testi uygulanmıĢtır. Okuldaki araç gereç 

durumu ―çok yetersiz‖ olarak ifade eden beden eğitimi öğretmenlerinin yaĢam doyumlarının 

düĢük olduğu görülmektedir. 
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Tablo-5. Maslach TükenmiĢlik Ölçeği ve YaĢam Doyumu Ölçeği ile Kullanılan Bazı 

DeğiĢkenlerin Korelasyon (r) Matrisi 
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 7
. 
K
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e
l 

B
a
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r
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1. YaĢ        

2. Öğrenci Sayısı 
.129* 

.026 
      

3. Ders Yükü 
-.142* 

.014 

.070 

.229 
     

4. YaĢam Doyumu 
-.116* 

.044 

-.098 

.091 

.052 

.372 
    

5. Duygusal Tükenme 
.047 

.415 

.054 

.348 

.030 

.610 

-

.403** 

.000 

   

6. DuyarsızlaĢma 
.065 

.262 

.102 

.078 

.024 

.673 

-.095 

.101 

,523** 

,000 
  

7. KiĢisel BaĢarı 
.188** 

.001 

-.055 

.345 

.009 

.673 

.206** 

.000 

-

.285** 

.000 

-

.156** 

.007 

 

*p<0,05    **p<0,01 

 

 Tablo-5‘de yaĢam doyumu ile “duygusal tükenme” (r=-.403; p<0.01), ve yaĢ (r= -

.116; p<0.05) arasına negatif yönlü; yaĢam doyumu ile “kişisel başarı” (r=.206; p<0.01) 

arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir iliĢki bulunmuĢtur. “Kişisel başarı” ile yaĢ 

(r=.188; p<0.001) arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir iliĢki vardır. Diğer taraftan 

yaĢam doyumu ile “duyarsızlaşma” (r=-.095;p>0.05) alt boyutu arasında anlamlı bir iliĢki 
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bulunmamıĢtır. Ders yükü ve öğrenci sayısı ile yaĢam doyumu ve MTÖ nün alt boyutları 

arasında anlamlı bir iliĢki yoktur. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 

 Bu araĢtırma Mersin ve Adana il merkezinde görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinin tükenmiĢlik ve yaĢam doyumu düzeylerinin kiĢisel ve mesleki değiĢkenlere 

göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemek amacıyla yapılmıĢtır. 

Elde edilen bulgular incelendiğinde; kadın beden eğitimi öğretmenlerinin daha fazla 

tükenmiĢlik yaĢadığı tespit edilmiĢtir. Yasam doyumu puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılaĢma göstermediğini bulmuĢtur. Yapılan araĢtırmalarda, tükenmiĢlik ve yaĢam doyumu 

puanları üzerinde cinsiyet faktörünün etkisine iliĢkin farklı sonuçlar olduğu görülmektedir. 

Yapılan araĢtırmalarda farklı sonuçlar çıkması çalıĢma Ģartlarının farklı olmasından 

kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kadın öğretmenlerin daha fazla duygusal tükenme 

yaĢamalarının, kadın ve erkeklerin iĢ yaĢantısı deneyimlerinin farklı olmasından, okul, veli, 

öğrenci iliĢkilerinde farklı tutumlarla karĢılaĢmalarından ve kadınların duygusal olarak daha 

hassas olmalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

Okul türü değiĢkenine göre özel okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin 

yaĢam doyumu düzeylerinin daha yüksek olduğu ve daha az tükenmiĢlik yaĢadıkları sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bu bulgular literatürdeki birçok çalıĢma ile paralellik göstermektedir (2, 10,). 

Vurgun ve ark. (2007), devlet ve özel okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin 

yaĢam doyumu ve tükenmiĢlik düzeylerini belirlemek için yaptıkları çalıĢmada elde edilen 

bulgular bizim bulgularımız ile paralellik göstermektedir (11). Özel okullardaki saha, 

malzeme ve sınıf mevcudunun devlet okullarına göre daha iyi olması bu sonuçların elde 

edilmesinde etkili olduğu söylenebilir. 

AraĢtırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin çalıĢtıkları okuldaki araç-gereç 

durumunu ―çok yetersiz‖ ve ―yetersiz‖ olarak belirtenlerin daha fazla “duygusal tükenme” ve 

“duyarsızlaşma” yaĢadıklar ve ―kişisel başarı‖ durumlarının okuldaki araç gereç durumundan 

etkilenmediği, ayrıca okuldaki araç-gereç durumunu yetersiz olarak gören beden eğitimi 

öğretmenlerinin yaĢam doyumu düzeylerinin düĢük olduğu bulunmuĢtur. ÇalıĢtıkları okulda 

spor salonu bulunan beden eğitimi öğretmenlerinin kiĢisel baĢarı düzeylerinin ve yaĢam 

doyumu düzeylerinin daha yüksek olduğu ve daha az duygusal tükenme yaĢadıkları sonucuna 
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ulaĢılmıĢtır. Vurgun ve ark. (2007) yaptıkları araĢtırmada, çalıĢtıkları okulda spor salonuna 

sahip olan beden eğitimi öğretmenlerinin, “duygusal tükenme” düzeylerinin spor salonuna 

sahip olmayan beden eğitimi öğretmenlerine göre düĢük ortalamaya sahip olduğu, yaĢam 

doyumu düzeylerinde ise daha yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlenmiĢtir. Vurgun ve ark. 

aktardığına göre Fejgin ve ark. (2005) tarafından yapılan çalıĢmada, fiziksel koĢulların beden 

eğitimi öğretmenleri açısından oldukça önem taĢıdığı ve tükenmiĢlik düzeyini de etkilediğini 

belirtmiĢleridir. TükenmiĢlik düzeyinin daha yüksek olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu çalıĢma 

bizim bulgularımızı desteklemektedir (11). Bu sonuçlara göre araç-gereç durumunun iyi 

olması tükenmiĢlik ve yaĢam doyumu düzeylerini olumlu etkileyeceği, olumlu çalıĢma 

koĢullarının öğretmenleri daha verimli çalıĢmaya yönelteceği düĢünülebilir.  

 

YaĢ değiĢkeni ile “kişisel başarı” düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki, 

yaĢam doyumu düzeyi arasında negatif bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Beden eğitimi 

öğretmenlerinin yaĢları ilerledikçe “kişisel başarı” düzeyleri yükselmekte, yaĢam doyumu 

düzeyleri düĢmektedir. Aydın (2004) ve Kale (2007) çalıĢmalarında, beden eğitimi 

öğretmenlerinin yaĢ değiĢkenlerinin tükenmiĢlik düzeyleri üzerinde etkili olmadığını 

sonucuna ulaĢmıĢlardır (12,13). Bu bulgular çalıĢmamızı desteklememektedir. YaĢ ilerledikçe 

bilgi birikimi ve deneyimin artması “kişisel başarıyı” olumlu yönde etkilerken, zamanla 

meslekte yıpranma, ağır çalıĢma koĢulları sonucu bıkkınlığın da yaĢam doyumunu azatlığı 

söylenebilir. 

TükenmiĢlik ve yaĢam doyumu ile ders yükü değiĢkeni arasındaki iliĢki 

incelendiğinde, anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Aydın (2004) tarafından yapılan çalıĢmada, 

haftalık ders yükü 17 saatin üzerinde olan beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmiĢlik 

düzeyinin yükseldiği saptanmıĢtır. “Duygusal tükenme” ile “duyarsızlaşma” alt boyutunda 

haftalık çalıĢma saatinden etkilenmezken, kiĢisel baĢarının 17 ve daha fazla saat çalıĢanlarda 

düĢük olduğu belirlenmiĢtir (12). Daha önceki yapılan çalıĢmalarda 17 saatin üzerinde ders 

yükünün tükenmiĢliği anlamlı biçimde etkilediği bulunmuĢ olmasına rağmen, bizim 

çalıĢmamızda ders yükünün ortalama 23 saat ve üzerinde bulunması tükenmiĢliği 

etkilememektedir. Bu sonuç son yıllarda beden eğitimi öğretmenlerinin daha fazla ders 

vermek, ek ders ücreti almak isteklerinden yani ekonomik zorluklardan kaynaklandığı 

biçiminde açıklanabilir.  
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Beden eğitimi öğretmenleri “duygusal tükenme” düzeyleri arttıkça yaĢam doyumu 

düzeyi azalmaktadır.  Vurgun ve ark. (2006) devlet ve özel okullarda görev yapan beden 

eğitimi öğretmenlerinin yaĢam doyumu ve tükenmiĢlik düzeylerini belirlemek için yaptıkları 

çalıĢmada ―duygusal tükenme‖ ile yaĢam doyumu arasında negatif yönlü yüksek düzeyde bir 

iliĢki bulmuĢlardır (11). Bu sonuç bizim çalıĢmamızı desteklemektedir. 

YaĢam doyumu ile “kişisel başarı” arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu 

belirlenmiĢtir Kendisini olumlu olarak değerlendiren ve baĢarı duygusu artan beden eğitimi 

öğretmenlerinin yaĢamdan aldıkları doyumda artmaktadır. “Kişisel başarı” ile yaĢ arasında 

pozitif yönlü bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Beden eğitimi öğretmenlerinin yaĢları arttıkça 

“kişisel başarı” düzeyleri de artmaktadır. Vurgun ve ark. (2006) yaptığı çalıĢmada çıkan 

sonuçlar bizim çalıĢmamızı destekler yönde değildir (11). GümüĢ (2006)‘ün farklı 

mesleklerde çalıĢanların iĢ ve yaĢam doyumlarının tükenmiĢlik düzeyleri açısından 

karĢılaĢtırdığı çalıĢma sonuçları ise bizim bulgularımız desteklemektedir (14). 

 

Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmiĢlik ve yaĢam doyumu düzeylerinin incelendiği bu 

araĢtırma sonucunda; özel okullarda ve mesleği isteyerek seçen beden eğitimi öğretmenlerinin 

daha az tükenmiĢlik yaĢadıkları ve yaĢam doyumu düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Okulda spor salonu bulunması ve araç gerecin yeterli olması beden eğitimi öğretmenlerinin 

tükenmiĢliklerinde önemli rol oynamaktadır. ÇalıĢma koĢullarının niteliği yaĢam doyumu, 

duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma boyutlarını etkilemektedir Beden eğitimi 

öğretmenlerinde duygusal tükenmiĢliğin artması, yaĢam doyumunu olumsuz yönde 

etkilemektedir. Buna rağmen beden eğitimi öğretmenlerinin yaĢlarının ilerlemesi kiĢisel 

baĢarı düzeylerini artırmaktadır. Ayrıca kiĢisel baĢarı düzeyi artan beden eğitimi 

öğretmenlerinin yaĢam doyumu düzeyleri de artmaktadır. Beden eğitimi öğretmenlerinin 

medeni durumları ve haftalık ders yükleri tükenmiĢlik ve yaĢam doyumu düzeylerini 

etkilememektedir. 
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ÖZET 

Bu araĢtırma Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‘ndaki Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümleri öğrencilerinin iletiĢim 

becerisi algılarının ne olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Ayrıca cinsiyet, yaĢ, 

okunulan bölüm, sınıf düzeyi, herhangi bir spor branĢıyla düzenli olarak ilgilenip 

ilgilenilmediği, yaĢanılan yerleĢim merkezi, mezun olduğu lise türü, anne-baba eğitim düzeyi, 

anne-baba mesleği, kaç kardeĢ oldukları ve ailenin toplam aylık gelir düzeyi değiĢkenlerine 

göre iletiĢim becerisi algılarının anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığı da 

araĢtırılmıĢtırÖrneklem grubunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya 161‘i kız ve 305‘i 

erkek olmak üzere toplam 466 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırmanın iletiĢim becerisi algılarına 

iliĢkin veriler Korkut (1997) tarafından geliĢtirilen üniversite öğrencileri üzerinde daha sonra 

geçerliği ve güvenirliği yapılan ―ĠletiĢim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği‖ ve öğrencilerin 

demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araĢtırmacı tarafından hazırlanan ―KiĢisel Bilgi 

Formu‖ ile toplanmıĢtır. Verileri değerlendirmek amacıyla ANOVA ve ―t‖ testi istatistiksel 

analiz yöntemleri uygulanmıĢtır.AraĢtırmanın bulguları Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinin iletiĢim becerisi algılarının oldukça yüksek olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca 

cinsiyet değiĢkenine göre iletiĢim becerisi algılarında kızların lehine anlamlı bir farklılık 

bulunmuĢtur. ÇalıĢmanın diğer bulguları iletiĢim becerisi algılarının, yaĢ, okunulan bölüm, 

sınıf düzeyi, herhangi bir spor branĢıyla düzenli olarak ilgilenip ilgilenilmediği, yaĢanılan 

yerleĢim merkezi, mezun olduğu lise türü, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleği ve 
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ailenin toplam aylık gelir düzeyi değiĢkenlerine göre anlamlı farklılıklar yaratmadığını 

göstermiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: ĠletiĢim Becerisi, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, 

Antrenörlük Eğitimi, Oyun ve Spor 

 

SUMMARY 

 

This study was conducted to identify the levels of perception of communication skills in 

students‘ in the Physical Education and Sports Teaching, Sports Management, and Coaching 

Education programs in a Physical Education and Sports College. It was investigated whether 

certain features, such as: gender, age, department, class level, regular participation in any 

sports branch, location, type of high school graduated from, the department graduated from in 

high school, the education level of the parents‘, the parents‘ occupations, the number of 

siblings in each family, and the family‘s total monthly income, would cause a significant 

difference in the levels of perception of communication skills among the students‘. Subject 

group consisted of the 1
st
, 2

nd
, 3

rd
, and 4

th
 year students from Manisa Celal Bayar University 

Physical Education and Sports College. A total of 466 students, including 161 female and 305 

male, participated in this study. The input data of this study, related to the levels of perception 

of communication skills, was collected by means of the ―Communication Skill Evaluation 

Scale‖, whose validity and reliability were checked on students later, developed by Korkut 

(1997). Data was also collected by means of the ―Personal Information Form‖, which was 

prepared by the investigator in order to identify the demographic features of the students. The 

given information was evaluated ANOVA and "t" test techniques. The results of this study indicate 

that the levels of perception of communication skills in the Physical Education Sports College 

students were quite high. Also, according to the gender of the participants, a significant 

difference was found in favor of the female students in regards to the levels of perception of 

communication skills. It was also found that the differences according to certain features, 

such as: gender, age, department, class level, regular participation in any sports branch, 

location, type of high school graduated from, the department graduated from in high school, 

the education level of the parents‘, the parents‘ occupations, and the family‘s total monthly 

income, are not significant.  
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Key Words: Communication Skills, Physical Education Teaching, Sports Management, 

Sports Trainer, Play and Sports. 

 

GĠRĠġ 

 

ĠletiĢime iliĢkin çok çeĢitli tanımlar yapılmıĢtır. Bu tanımlarda, iletilen duygu, 

düĢünce, tutum, bilgi ve davranıĢların ortak anlamı üzerinde uzlaĢılması ortak noktayı 

oluĢturmaktadır (1). ĠletiĢim Dökmen (2004) tarafından ―bilgi üretme, aktarma ve 

anlamlandırma süreci‖ olarak tanımlanmıĢtır (2). Bu süreçte çıkabilecek sorunları önlemek 

insanlar arası iliĢkilerde iletiĢim kopukluklarını engelleyebilecek, buna bağlı olarak da 

iliĢkileri daha sağlıklı kılabilecektir. Bunun yanı sıra bireyler arasında doğabilecek sorunların 

çözümlenmesi de bu sorunun iyi ifade edilebilmesiyle bağlantılıdır (3). Bu da bir takım 

iletiĢim becerilerini bilmekle sağlanabilir.  

 

ĠletiĢim insanın çevreye uyum sağlayabilmesi için gerekli olan en önemli öğelerden 

birisidir (4). Ġnsanın sosyal çevresindeki memnuniyetini arttırmasının iletiĢimi iyi kurmasıyla 

gerçekleĢebileceği söylenebilir. Bunun aksine bireyin çevresiyle kuracağı iletiĢimde 

baĢarısızlığa uğraması, kendini ifade edememesi ya da yanlıĢ ifade etmesi gibi durumlarda da 

bireyin zamanla yalnızlık duygusuna itilebileceği ve mutsuz olmasına neden olabileceği 

söylenebilmektedir (5). Bu sebeple iletiĢim becerilerini geliĢtirmek amacıyla hazırlanan, 

iletiĢim becerileri eğitim programlarının etkililiğini ölçmek amacıyla birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda genel olarak iletiĢim becerileri eğitim programlarının; iletiĢim 

becerilerini geliĢtirdiği görülmüĢtür (4,6,7,3,8,9). Ayrıca yalnızlık ve çatıĢma eğilimi gibi 

faktörler üzerinde pozitif etkileri olduğu belirtilmiĢtir (10,11,12,13,14). 

 

Bütün kiĢilerarası iliĢkiler iletiĢim yoluyla sürdürülmektedir. Bu iliĢkilerde bireyin 

kendisini ifade ediĢ tarzıyla ilgili olarak kullandığı beceri, iliĢki kurduğu kiĢinin duygu, 

düĢünce ve en sonunda da davranıĢ ve hareketlerini etkileyebilmektedir (15). Herkesten bu tür 

becerilere sahip olması beklenmese de diğer bireylerle daha sık iliĢkide bulunabilecek 

kiĢilerin, ya da yoğun insan iliĢkilerinin bulunduğu meslek gruplarında çalıĢanların, insan 

iliĢkilerini pozitif yönde etkileyecek becerilere sahip olması önemlidir. Bu sebeple bireylerin 
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sahip olduğu iletiĢim becerilerinin diğer bireyler üzerindeki etkisini ve bireylerin sahip 

oldukları iletiĢim becerisi düzeyini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla bazı çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda eğitim düzeyi (16,17,18,19), yalnızlık (20), sosyo-ekonomik 

düzey (21,22,23) ve benlik saygısı (21) gibi faktörlerin iletiĢim becerileri üzerinde etkisi 

olduğu görülürken, cinsiyet faktörünün bazı çalıĢmalarda iletiĢim becerilerini etkilediği 

(25,26,20,27) bazı çalıĢmalarda etkilemediği (28,18,19) görülmüĢtür. Ayrıca yapılan 

araĢtırmalara göre, iletiĢimde bulunan kiĢilerin tavır ve tutumlarının karĢılarındaki kiĢilerin 

iletiĢim becerilerini etkiledikleri söylenebilmektedir (26,25). 

 

Ġnsan iliĢkilerinin yoğun olduğu ortamlarda çalıĢtığı söylenebilecek beden eğitimi 

öğretmenleri, antrenörler ve spor yöneticilerinin insan iliĢkilerini kolaylaĢtırıcı becerilere 

sahip olmaları gerektiği düĢünülmektedir. Ġnsanların olayları görerek, duyarak ve yaĢayarak 

uygulamasına imkân sağlayan ve bireysel farklılıkları göz ardı etmeyen spor ortamlarında, 

iletiĢimi etkili kılacak becerilerin öğrenilmesi ve sosyal yaĢama aktarılması sağlanabilir. Bu 

nedenle beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve spor yöneticilerinin bu konuda donanımlı 

yetiĢtirilmeleri iliĢkide bulundukları bireylere iletiĢim becerilerini kazandırmak amacıyla 

önemli görülmektedir. Ayrıca her bireyin zorunlu eğitim sürecinden geçtiğini ve eğitim 

programlarında beden eğitimi dersinin zorunlu olduğunu düĢünürsek beden eğitimi 

öğretmenlerinin bu becerilere sahip olmasının daha da önemli olduğu söylenebilir. 

 

Ġlk yaĢlarında hareket ve oyunu iletiĢim aracı olarak kullanan insanın, psikolojik 

nedenlerle hareketlerinin kısıtlanması, içine kapanık kiĢilik özellikleri edinmesine neden 

olabilmektedir (24). Ġnsanın bu doğal sürecini akıllıca yönlendirmek ise, iletiĢimle ilgili etkin 

becerilerin temellerinin atılmasına olanak sağlayabilir. Bu bağlamda bireyin kiĢilik yapısının 

doğumundan itibaren oluĢmaya baĢladığı düĢünülürse bu noktanın göz ardı edilmemesi 

gerektiği söylenebilir. ĠletiĢim kurmamanın olanaksız olduğu kiĢilerarası iliĢkilerin (29), 

sağlıklı ve kalıcı olmasını sağlayabilmek için küçük yaĢlarda kazandırmaya çalıĢmak akıllıca 

sayılabilir. Bu da çocukların hareket eğitimi uygulamalarıyla ilgili olan beden eğitimi 

öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisinin etkili iletiĢim becerilerini bilmesini önemli kılacak 

diğer bir noktadır. 
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ĠletiĢim becerileri öğretilebilen ve öğrenilebilen fakat bu konuyla ilgili egzersizler 

yapılmadığında unutulabilen becerilerdir (30). Bu nedenle sportif ortamların bu becerileri 

pekiĢtirmek için uygun ortamlar olduğu düĢünülmüĢ ve yukarıdaki açıklamalardan yola 

çıkarak çeĢitliliği ve özellikleriyle her türlü ilgi, yetenek ve algı kanalına hitap edebilen 

sportif aktivitelerde yer alan öğretmen, antrenör ve yönetici adaylarının iletiĢim becerisi 

algıları araĢtırılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmanın Amacı 

 

Bu araĢtırmanın amacı; BESYO öğrencilerinin iletiĢim becerisi algılarının bazı 

değiĢkenlere göre değiĢip değiĢmediğini incelemek ve iletiĢim becerisi düzeylerini 

değerlendirebilmektir. Özellikle beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin aldıkları 

formasyon derslerinin, iletiĢim becerisi algıları bakımından spor yöneticiliği ve antrenörlük 

eğitimi bölümleri öğrencileriyle arasında anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığını 

incelemektir.  

 

Problem Cümlesi 

BESYO öğrencilerinin iletiĢim becerisi algılarının düzeyi nedir? 

 

Hipotezler 

 

H1  Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi 

Bölümleri öğrencilerinin iletiĢim becerisi algıları, bölümler arası farklılık göstermektedir. 

H2  BESYO öğrencilerinin iletiĢim becerisi algıları, cinsiyete, yaĢa, sınıf 

düzeylerine herhangi bir spor branĢıyla düzenli olarak ilgilenip ilgilenmediklerine, 

yaĢadıkları yerleĢim merkezine, mezun oldukları lise türü ve lisede mezun oldukları 

bölüme, anne-baba öğrenim durumuna ve mesleğine ve ailelerinin aylık gelirlerine göre 

farklılık göstermektedir. 
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YÖNTEM 

 

AraĢtırmanın Yöntemi 

AraĢtırma, BESYO öğrencilerinin iletiĢim becerisi algılarında bazı değiĢkenlerin 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar yaratıp yaratmadığını belirleyeme yönelik betimsel bir 

çalıĢmadır. 

 

Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini Manisa Celal Bayar Üniversitesi BESYO öğrencileri 

oluĢturmaktadır. Bu araĢtırmada örneklem grubunu ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

BESYO 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya 161‘i kız (%34,5) ve 

305‘i erkek (%65,5) olmak üzere toplam 466 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 

öğrenciler olasılığa dayalı olmayan kolayda örnekleme yoluyla seçilmiĢtir (31). 

 

Veri Toplama Araçları 

 

ĠletiĢim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği 

AraĢtırmada veri toplamak amacıyla kullanılan ―(ĠBDÖ)‖ 5‘li likert tipi bir ölçektir. 25 

maddeden oluĢan bir form Ģeklindedir. Yönergeyi de içeren bu formda ―her zaman (5), 

sıklıkla (4), bazen (3), nadiren (2) ve hiçbir zaman (1)‖ olmak üzere derecelendirilmiĢ 

seçenekler yer almaktadır. Tersine maddelerin olmadığı ölçekte yüksek puan, bireylerin 

kendi iletiĢim becerilerini olumlu yönde değerlendirdikleri anlamındadır. 

 

ĠletiĢim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (ĠBDÖ)‘nin Geçerlik ve Güvenirliği 

Ölçeğin Korkut (1997) tarafından üniversitede okuyan 58 öğrenci ve 61 yetiĢkinle yapılan 

iki geçerlik çalıĢmasında benzer ölçekler geçerliği kullanılmıĢ, Dökmen (1988) tarafından 

geliĢtirilen Empatik Eğilim Ölçeği‘inden yararlanılmıĢtır. Ġki grubun sırasıyla geçerlik 

katsayıları .52 ve .48‘dir (20). Yüksel (1997) tarafından 120 üniversite öğrencisiyle yapılan 

ĠBDÖ‘nün benzer ölçekler geçerliği çalıĢmasında da Öztan‘ın (1994) Türkçeye uyarlamıĢ 
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olduğu KiĢilerarası ĠliĢkiler Tarzı Ölçeği kullanılmıĢ ve geçerlik katsayısı .54 olarak 

bulunmuĢtur (4). 

Korkut (1997) tarafından üniversitede okuyan 58 öğrenci ile yapılan güvenirlik 

çalıĢması sonucunda güvenirlik katsayısı .78 (p<.001) olarak elde edilmiĢtir. Ġç tutarlılık 

katsayısı olarak alfa değeri ise üniversite öğrencileri için .86 (p<.001) olarak bulunmuĢtur. 

Diğer bir güvenirlik çalıĢmasında 61 yetiĢkinin puanlamalarıyla yapılan iç tutarlık katsayısı 

.75 olarak bulunmuĢtur (20). Yüksel (1996) tarafından 120 üniversite öğrencisiyle yapılan 

güvenirlik çalıĢmasında ĠBDÖ‘nün güvenirlik katsayısı .87 olarak bulunmuĢtur (4). Bu 

araĢtırma kapsamında 466 üniversite öğrencisiyle yapılan çalıĢmada iç tutarlılık katsayısı 

olarak alfa değeri ise .82 olarak bulunmuĢtur. 

KiĢisel Bilgi Formu (KBF) 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenlerine iliĢkin veri toplamak amacıyla araĢtırmacı 

tarafından BESYO öğrencilerinin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla bir ―KBF‖ 

hazırlanmıĢtır.  

 

Verilerin Toplanması 

Öğrencilere ―(ĠBDÖ)‖ ve ―(KBF)‖ sınıf ortamında dağıtılmıĢ, anketin uygulanmasından 

önce verilen yönergeyle birlikte sözel açıklama da yapılmıĢtır. 485 öğrenci araĢtırmaya 

katılmıĢtır. Ancak 19 öğrencinin kâğıtları veri toplama araçlarına uygun yanıt vermediği 

gerekçesiyle değerlendirme dıĢında bırakılmıĢtır.  Evrenin % 61,64‘üne ulaĢılmıĢtır. Elde 

edilen veriler SPSS (Versiyon 12) paket programında değerlendirilmiĢtir.  

 

Verilerin Ġstatistiksel Analizi 

BESYO öğrencilerinin iletiĢim becerilerine iliĢkin grupların ortalama puanları arasında 

farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacı ile ANOVA ve ―t‖ testi istatistiksel analiz 

teknikleri kullanılmıĢtır. Ġstatistikî analizlerde anlamlılık düzeyi sosyal bilimlerde sıklıkla 

kullanılan p<.05 olarak seçilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin ĠletiĢim Beceri Düzeylerine ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 
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Tablo–1 Kız ve erkek öğrencilerin iletiĢim becerilerine yönelik algı düzeylerine iliĢkin 

betimsel istatistiksel veriler 

 

ĠletiĢim 

Becerileri 

Cinsiyet N  SS 

Kız 161 4.27 0.34 

Erkek 305 4.14 0.39 

Toplam 466 4.19 0.37 

 

 

Tablo-1‘e göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin puan ortalamaları genel olarak 

incelendiğinde, ortalama puanın 4.19 ± 0.37 olduğu görülmektedir. Bu puan durumu 

araĢtırmaya katılan öğrencilerin iletiĢim becerisi düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin ĠletiĢim Beceri Düzeylerine ĠliĢkin ―ANOVA‖ 

ve ―t‖ Testi Sonuçları 

Tablo–2 Kız ve erkek öğrencilerin iletiĢim becerisi düzeylerinin karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ‗t‘ 

testi sonucu 

 

Cinsiyet N  SS t p 

Kız 161 4.27 0.34 

3.59** 0.001 

Erkek 305 4.14 0.39 

        **p < 0.001 

 

Tablo-2‘ye göre kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiĢtir (t = 3.59, p<0.01). Buna göre, kız öğrencilerin 

iletiĢim becerilerini algılama düzeylerinin erkek öğrencilerinkine göre daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur. 

 

X

X
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Tablo–3 Öğrencilerin yaĢlarına göre iletiĢim becerisi düzeylerinin karĢılaĢtırılmasına iliĢkin 

ANOVA sonucu 

 

YAġ N  SS f p 

17-19 91 4.24 0.36 

1.89 0.13 

20-22 189 4.20 0.38 

23-25 130 4.13 0.36 

26 ve üstü 56 4.18 0.39 

Toplam 466 4.19 0.37 

 

  

Tablo-3‘de yaĢ değiĢkenine göre iletiĢim becerisi algıları ortalama puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (f=1.89; p > 0.05). 

 

Tablo–4 Öğrencilerin okudukları bölüme göre iletiĢim becerisi düzeylerinin 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA sonucu 

 

 N  SS f p 

Beden Eğitimi 

Öğretmenliği Bölümü 
183 4.20 0.36 

0.91 0.41 

Spor Yöneticiliği 

Bölümü 
135 4.20 0.37 

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü 
148 4.15 0.39 

Toplam 466 4.19 0.37 

 

Tablo-4 okunan bölüm açısından iletiĢim becerisi algıları puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya koymaktadır (f=0.91; p > 0.05). 

 

Tablo–5 Öğrencilerin okudukları sınıf düzeylerine göre iletiĢim becerisi düzeylerinin 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA sonucu 

X

X
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 N  SS f p 

1. Sınıf 129 4.24 0.36 

1.42 0.24 

2. Sınıf 83 4.17 0.36 

3. Sınıf 109 4.17 0.41 

4. Sınıf 145 4.16 0.36 

Toplam 466 4.19 0.37 

 

Tablo-5‘e göre sınıf düzeylerine göre iletiĢim becerisi algılarındaki puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (f=1.42; p > 0.05). 

 

Tablo–6 Öğrencilerin düzenli olarak bir spor branĢıyla ilgilenip ilgilenmeme durumlarına 

göre iletiĢim becerisi düzeylerinin karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA sonucu 

 

 N  SS f p 

Hayır 52 4.12 0.37 

1.03 0.39 

Evet. okul takımı 32 4.18 0.38 

Evet. Lisanslı 209 4.17 0.39 

Evet. belirli günlerde 127 4.23 0.37 

Diğer 46 4.19 0.31 

Toplam 466 4.19 0.37 

  

Tablo-6‘ya göre düzenli olarak bir spor branĢıyla ilgilenip ilgilenmeme durumu iletiĢim 

becerisi algıları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

yaratmamıĢtır (f=1.03; p > 0.05). 

 

Tablo–7 Öğrencilerin yaĢadıkları yerleĢim merkezine göre iletiĢim becerisi düzeylerinin 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA sonucu 

YAġADIĞI YER N  SS f p 

Köy 12 4.31 0.37 2.24 0.06 

X

X

X
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Kasaba 15 4.10 0.26 

Ġlçe 85 4.24 0.32 

ġehir 149 4.12 0.36 

BüyükĢehir 205 4.21 0.41 

Toplam 466 4.19 0.37 

 

Tablo-7‘ye göre öğrencilerin yaĢadıkları yerleĢim merkezi değiĢkeninde iletiĢim becerisi 

algılarındaki puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamasına 

rağmen anlamlılığa doğru bir eğilim saptanmıĢtır (f=2.24; p > 0.05). 

 

Tablo–8 Öğrencilerin mezun oldukları lise türüne göre iletiĢim becerisi düzeylerinin 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA sonucu 

MEZUN OLDUĞU 

LĠSE TÜRÜ 
N  SS f p 

Düz lise 347 4.18 0.38 

0.81 0.45 

Anadolu lisesi ve Dengi 

Okullar 
75 4.18 0.37 

Meslek lisesi 44 4.25 0.34 

Toplam 466 4.19 0.37 

 

Tablo-8‘e göre öğrencilerin mezun oldukları lise türü açısından iletiĢim becerisi algılarındaki 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (f=0.81; p > 

0.05). 

Tablo–9 Öğrencilerin lisede mezun oldukları bölüme göre iletiĢim becerisi düzeylerinin 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ‗ANOVA‘ testi sonucu 

LĠSEDE BĠTĠRDĠĞĠ 

BÖLÜM 
N 

 
SS f p 

Sözel bölüm 108 4.22 0.39 

0.42 0.84 

Sayısal bölüm 57 4.16 0.38 

X
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Türkçe-Matematik 

bölümü 
133 4.16 0.34 

Dil bölümü 8 4.27 0.16 

Spor Bölümü 139 4.19 0.40 

Diğer  21 4.22 0.39 

Toplam 466 4.19 0.37 

 

Tablo-9‘a göre öğrencilerin lisede mezun oldukları bölüm açısından iletiĢim becerisi 

algılarındaki puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

(f=0.42; p > 0.05) 

 

Tablo–10 Öğrencilerin anne eğitim durumuna göre iletiĢim becerisi düzeylerinin 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA sonucu 

 

ANNE EĞĠTĠM 

DURUMU 
N  SS f p 

Okur yazar değil, Sadece 

okur yazar 
53 4.14 0.41 

0.92 0.39 
Ġlkokul, ortaokul 256 4.21 0.37 

Lise, Üniversite veya 

Yüksekokul 
157 4.17 0.36 

Toplam 466 4.19 0.37 

 

Tablo-10‘a göre öğrencilerin anne eğitim durumu açısından iletiĢim becerisi algılarındaki 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemektedir (f=0.92; p > 

0.05). 

 

Tablo–11 Öğrencilerin baba eğitim durumuna göre iletiĢim becerisi düzeylerinin 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA sonucu 
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BABA EĞĠTĠM 

DURUMU 
N  SS f p 

Okur yazar değil, Sadece 

okur yazar 
21 4.19 0.41 

0.10 0.90 
Ġlkokul, ortaokul 233 4.19 0.37 

Lise, Üniversite ve 

Yüksekokul 
212 4.18 0.37 

Toplam 466 4.19 0.37 

  

Tablo-11‘e göre öğrencilerin baba eğitim durumu açısından iletiĢim becerisi algılarındaki 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemektedir (f=0.10; p > 

0.05). 

 

Tablo–12 Öğrencilerin anne meslek durumuna göre iletiĢim becerisi düzeylerinin 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ‗t‘ testi sonucu 

 

ANNE MESLEK N  SS t p 

ÇalıĢan 193 4.17 0.39 

-0.77 0.44 

ÇalıĢmayan  273 4.19 0.37 

  

Tablo-12‘ye göre annesi çalıĢan öğrencilerle ile çalıĢmayan öğrenciler açısından iletiĢim 

becerisi algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (t = -0.77; p > 0.05). 

 

Tablo–13 Öğrencilerin baba meslek durumuna göre iletiĢim becerisi düzeylerinin 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA sonucu 

 

BABA MESLEK 

DURUMU 
N 

 
SS f p 

ĠĢsiz 5 105.40 13.24 0.69 0.64 

X

X
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ĠĢçi 47 106.28 9.29 

Memur 53 105.66 9.06 

Serbest meslek 128 103.83 10.38 

Emekli 180 104.31 8.35 

Diğer 53 105.11 9.99 

 

Tablo-13‘e göre baba mesleği açısından öğrencilerin iletiĢim becerisi algıları puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (f=0,69; p > 0.05). 

Tablo–14 Öğrencilerin ailelerinin aylık toplam gelir durumlarına göre iletiĢim becerisi 

düzeylerinin karĢılaĢtırılmasına iliĢkin ANOVA sonucu 

 

AĠLE AYLIK GELĠR N  SS f P 

350-800 YTL. 163 4.22 0.39 

2.24 0.11 850-2000 YTL. 250 4.18 0.34 

2050 ve üstü 53 4.10 0.42 

 

Tablo-14‘e göre öğrencilerin ailelerinin aylık toplam gelirleri açısından iletiĢim becerisi 

algıları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

(f=2.24; p > 0.05). 

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

AraĢtırmanın bulgularında BESYO öğrencilerinin iletiĢim becerisi algılarına yönelik 

puan ortalamalarının (Tablo-1) oldukça yüksek olduğu görülmektedir (4.19 ± 0.37). Bu 

durum öğrencilerin iletiĢim becerisi algılarının çok iyi olduğunu göstermektedir. 

Korkut (1997)‘un eğitim fakültesi bölümleri öğrencileri üzerinde yaptığı çalıĢmada da 

öğrencilerin iletiĢim becerisi algılarının yüksek olduğu kız öğrencilerin (4.03) ve erkek 

öğrencilerin (3.87) puan ortalamalarına bakılarak söylenebilmektedir (20). Pehlivan (2005)‘ın 

sınıf öğretmeni adaylarına uyguladığı ĠBDÖ‘nün bulgularına göre de adayların iletiĢim 

becerisi algılarının yüksek olduğu (3.94) görülmektedir (18). Fakat BESYO öğrencilerinin 

X
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puan ortalamalarına bakıldığında Korkut (1997) ve Pehlivan (2005)‘ın çalıĢmalarına katılan 

üniversite öğrencilerinin puanlarından daha yüksek olduğu istatistiksel olarak 

söylenebilmektedir. Bu durum BESYO öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun elit düzeyde 

ya da düzenli spor yapıyor olmasına bağlanabilir. Herhangi bir spor branĢıyla ilgileniyor 

musunuz? sorusuna ―hayır‖ cevabı verenlerin çok az olduğu (% 11.1) ve bir çoğunun sakatlık 

nedeniyle bıraktığı ya da herhangi bir nedenden dolayı ara verdiği görülmüĢtür. Bu nedenle 

 BESYO öğrencilerinin hemen hemen hepsinin spor geçmiĢi olduğu belirlenmiĢtir. 

Konuyla ilgili kuramsal bilgiler ve yapılan araĢtırmalarda spor yapan bireylerin spor 

yapmayan bireylere oranla iletiĢim kurmaya daha eğilimli olduğunu sportif aktiviteler yoluyla 

kazanılan becerilerin sosyal hayata aktarılabildiğini söylemektedir (36,24). 

Öğrencilerin ĠBDÖ‘den aldıkları puanlarda cinsiyet açısından kızlar lehine anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmüĢtür (Tablo-2). Literatürde iletiĢim becerisi düzeylerinin cinsiyetler 

arası farklılık göstermediğini belirten araĢtırmalar olsa da (19,28), bu bulgu konuyla ilgili 

yapılan birçok araĢtırma tarafından da desteklenmektedir (30,20,22,25,27,21,26,9). 

 

Kızların erkeklere göre iletiĢim becerilerini daha iyi algılamaları korkut (1997) 

tarafından sosyalleĢme sürecine bağlanmıĢtır. SosyalleĢme süreci sırasında kız ve erkeklerin 

farklı davranıĢları desteklenmektedir (34). Benzer olarak McDowell (1993)‘ın çalıĢmasında 

öğretmenlerin ders verme yöntemlerinde kullandıkları becerilerle ilgili olarak erkek 

öğretmenlerin daha baskın ve katı olduğu; kadın öğretmenlerin ise daha duygusal, informal, 

arkadaĢça ve öğrencilerine daha açık olduğu belirtilmiĢtir (25). Yurt dıĢında yapılan 

araĢtırmalar kadınların beklentilerini, düĢündüklerini, kaygılarını daha sık ve daha açık ifade 

edebildiklerini göstermektedir. Ayrıca kadınların derin arkadaĢlık iliĢkilerine erkeklerden 

daha fazla önem verdiklerini diğer insanlara karĢı daha duyarlı, sevgi dolu, incelikli, 

insanlarla olmayı seven özellikler gösterdiklerini vurgulayan çalıĢmalara da rastlanmaktadır 

(35,34,22). 

 

YaĢ değiĢkeninin iletiĢim becerisi algıları bakımından anlamlı bir farklılık 

yaratmamıĢtır (Tablo-3) Bu bulgu Korkut (1997), Bozkurt ve diğerleri (2003)‘nin çalıĢmaları 

tarafından desteklenmektedir (20,27). Görür (2001)‘ün ergenlerle yaptığı çalıĢmada ise 

iletiĢim becerisi algılarına iliĢkin bulgular yaĢları daha büyük olan ergenlerin lehine anlamlı 

bir farklılık olduğunu göstermiĢtir (22). Bu durum Ģöyle açıklanabilir; Erikson‘un psiko-
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sosyal geliĢim kuramına göre ergenlik döneminde, biliĢsel yapıdaki geliĢme, zihinsel yetilerin 

olgunlaĢması, dıĢ dünyayı algılama ve kavramada değiĢikliklere yol açar. Diğer taraftan 

bireyin çevresindeki kiĢilerin bireyden beklentilerinde gözlenmeye baĢlayan değiĢiklikler, 

üstlenilen sosyal rollerde de değiĢikliklere neden olmaya baĢlar. Bu dönem bireyin kimliğini 

kazandığı dönemdir ve 12-17 yaĢ aralığındadır (36). Bu araĢtırmadaki 17-25 ve üstü yaĢ 

aralığı yetiĢkin grubuna girmekte ve ergenlik dönemindeki köklü değiĢiklikleri 

içermemektedir. 

AraĢtırmanın bulgularına göre Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve 

Spor Yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler arasında okudukları bölüme göre 

iletiĢim becerisi algıları bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (Tablo-4). Bu durum 

sportif uygulamaya yönelik sınav sistemine sahip olan BESYO‘nun özelliği gereği öğrenciler 

hangi bölümde öğrenim görürlerse görsünler kiĢilerarası iletiĢimde kendilerini çok da farklı 

algılamadıklarının göstergesidir Ģeklinde yorumlanabilir. 

 

BESYO öğrencilerinin sınıf düzeyleriyle iletiĢim becerisi algıları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıĢtır (Tablo-5). Korkut (1997)‘un eğitim fakültesi öğrencileriyle yaptığı 

araĢtırmanın bulgularında da sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (20). 

Pehlivan (2005)‘ın sınıf öğretmeni adaylarıyla yaptığı araĢtırmada 1. ve 4. sınıflar arasında 4. 

sınıflar lehine anlamlı bir farklılık görülmüĢtür (18). Bu durum bölüm değiĢkeninde olduğu 

gibi BESYO‘nun özelliği gereği öğrenciler hangi sınıf düzeyinde olurlarsa olsunlar 

kiĢilerarası iletiĢimde kendilerini çok da farklı algılamadıklarının göstergesidir Ģeklinde 

yorumlanabilir.  

 

Öğrencilerin düzenli olarak bir spor branĢıyla ilgilenip ilgilenmeme durumuna göre 

iletiĢim becerisi algıları bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (Tablo-6). Bu durum 

örnekleme katılan öğrencilerin çoğunun spor yapıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir (% 

78,9). Ayrıca öğrencilerden % 9,9‘unun da sporu sakatlık nedeniyle bıraktıkları ya da 

herhangi bir nedenden ara verdikleri görülmüĢtür. BESYO‘ların uygulamaya yönelik giriĢ 

sınavlarının sportif beceri, ritim duygusu, kassal kuvvet, dayanıklılık, esneklik, koordinasyon 

gibi yetileri gerektirdiği ifade edilirse BESYO öğrencilerinin hepsinin sportif geçmiĢi olduğu 

söylenebilir. KiĢinin davranıĢı üzerindeki kontrol algısı ya da kiĢisel yeterliliğe olan inancı 

hedef davranıĢını etkilemektedir (37). Coopers (1969) yaptığı araĢtırmada sporcuların sporcu 
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olmayanlara göre kiĢilik özellikleri bakımından daha atılgan, cesur, sempatik, sosyal 

iliĢkilerde daha giriĢken, benlik saygısı yüksek olduğunu belirtmiĢtir (38). Ogilvies (1967) de 

sporcuların sporcu olmayanlara oranla kendine daha güvenli, iddialı ve dıĢa dönük olduklarını 

söylemiĢtir (20). Bu durumda bu araĢtırmayla ilgili olarak da sportif ortamlarda kazandıkları 

kiĢisel yeterliliğe olan inançlarını sosyal ve kiĢilerarası iliĢkilerine taĢıdıkları bu nedenle 

iletiĢim becerisi algılarının yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca AvĢar (2004) beden eğitimi 

öğretmenleriyle ilgili yaptığı araĢtırmada, beden eğitimi öğretmenlerini herhangi bir sosyal 

durumda ortama uygun hareket edebilen, kendinden emin, baĢka bireylerin duyuĢsal imalarını 

doğru ve tam olarak yorumlayabilen, baĢka bireyler tarafından duyuĢsal olarak çabuk 

etkilenen, baĢkalarının duyuĢsal durumlarını empatik olarak ifade edebilen, cana yakın, sosyal 

ya da herhangi bir konuda sohbeti baĢlatma ve yönlendirme becerilerine sahip bireyler olarak 

tanımlamıĢtır (39). 

 

Öğrencilerin yaĢadıkları yerleĢim merkezi ve ailelerinin aylık toplam gelirlerine göre 

iletiĢim becerisi algıları bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (Tablo-7 ve 14).  

Köker ve ark. (2005)‘nın çalıĢmasında da sosyo-ekonomik düzey (SED) değiĢkeninin iletiĢim 

becerilerini etkilemediği görülmüĢtür (51). Fakat bu bulgu Görür (2001) ve Sagıdeğer 

(2004)‘in çalıĢmalarıyla çeliĢmektedir (22,21). 

 

Örnekleme katılan öğrencilerin mezun oldukları lise türü ve lisede mezun oldukları 

bölüme göre iletiĢim becerisi algıları bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (Tablo-8 

ve 9).  

 

Baba eğitim düzeyinin ve baba mesleğinin öğrencilerin iletiĢim becerisi algıları 

bakımından anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüĢtür (Tablo-11 ve 13). Ġlaslan (2001) ve 

Saygıdeğer (2004)‘in çalıĢmaları da bu bulguyu destekler niteliktedir (19,21). 

 

Anne eğitim düzeyi ve anne mesleğinin öğrencilerin iletiĢim becerisi algıları 

bakımından anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüĢtür (Tablo-10 ve 12).  Bulgular bu 

konuyla ilgili ergenlerle yapılan birçok çalıĢmayla çeliĢmektedir. Eryüksel (1996), Ġlaslan 

(2001) ve Saygıdeğer (2004) anne eğitim düzeyinin, Ġlaslan (2001) da anne mesleğinin ergen 

iletiĢim becerisiyle anlamlı olarak iliĢkili olduğunu söylemiĢlerdir (35,19,16). Bu çeliĢkinin 
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örnekleme alınan yaĢ grubu farklılığından kaynaklanabilirliği söylenebileceği gibi sporun da 

etkililiği düĢünülmektedir. Spor, çocukluk yıllarında bir oyun biçiminde ortaya çıkar ve enerji 

birikiminin boĢalmasını sağlayarak aile ortamı dıĢında bazı iliĢkilerin doğmasına neden olur. 

Aile ortamına ya da toplumsal ortama uyum sağlayamayan bireyler, spora yöneldikleri zaman 

psikolojik boĢalım nedeniyle rahatlamakta ve dengeli kiĢiliğe kavuĢabilmektedirler (41). Bu 

durumun kiĢilerarası iliĢkileri de olumlu etkileyebileceği ve kiĢilerarası iletiĢimle ilgili olarak 

aile içi durumlardan kaynaklanabilecek kopuklukları engelleyebileceği düĢünülmektedir. 

 

Literatürde bu konuyla ilgili olarak Mirzeoğlu (2005) öğretmenlik uygulaması dersinin (staj) 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğretmen adaylarının sınıf içi iletiĢimlerine 

etkisini incelemiĢtir. Öğretmenlik uygulaması dersinin baĢında ve sonunda yapılan 

gözlemlerin sonuçları yüksek çıkmıĢ fakat öğretmenlik uygulaması dersinin bazı becerileri 

daha çok geliĢtirdiği görülmüĢtür (42). Öğretmenlik uygulaması dersinin baĢında ve sonunda 

alınan verilerin yüksek çıkmasının araĢtırmamızı destekler bir nitelik taĢıdığı söylenebilir. 

Pepe ve Ark. (2005)‘nın çalıĢmasında ise Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünde 

okutulan derslerin sağladığı katkılar araĢtırılmıĢtır. ĠletiĢim becerileri araĢtırmada bir madde 

ile yer almıĢtır. Katılımcıların çoğu derslerin iletiĢim becerilerini geliĢtirdiğini ifade 

etmiĢlerdir (43). 

 

AraĢtırmamızın bulgularına göre öğrencilerin iletiĢim becerisi algılarının sadece 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, araĢtırma kapsamındaki diğer 

değiĢkenlere bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuĢtur. Bu durumda 

çeĢitliliği ve özellikleriyle birçok ilgi ve yeteneğe hitap eden, yaparak ve yaĢayarak algılama 

ortamları sağlayan sportif aktivitelerin, iletiĢim becerileriyle ilgili olarak ailesel, ekonomik ve 

çevresel faktörlerden kaynaklanabilecek eksiklikleri giderebileceği düĢünülmektedir. Bununla 

birlikte kiĢilerarası iletiĢimde sözsüz iletiĢimin bir öğesi olan beden duruĢu ve boy, kilo, ten, 

sağlıkla ilgili görünüm gibi fiziksel özelliklerin önemi literatürde belirtilmiĢtir (44). Hatta 

beden duruĢuyla ilgili olarak bireyin göğüs açıklığından (uygun postür duruĢundan) kiĢilik 

yapısı ve içinde bulunduğu duygu durumu konusunda bilgi sahibi olmanın mümkün olduğu 

vurgulanmıĢtır (45). KiĢinin baĢkalarının kendisi hakkında ne düĢündüğü konusundaki 

görüĢünün, benlik bilincini oluĢturan öğelerden biri olduğu belirtilirse (24), postürüyle ilgili 

olarak kendini kabul ettiren, güvenli bir duruĢ ortaya koyması kiĢilerarası iliĢkilerde bu yönde 
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dönütler almasını sağlayabilecektir. Sportif aktiviteler ve egzersizler boy, kilo, sağlıklı 

görünüm gibi fiziksel özelliklerin geliĢmesine yardımcı olabilmekte, kassal kuvvetlenmeye 

bağlı olarak da uygun postür duruĢunu sağlayabilmektedir. Ayrıca sportif aktiviteler yoluyla 

kazandırılabilecek bedensel farkındalıkla beden dilini bilinçli kullanabilmenin sağlanabileceği 

söylenebilir. BESYO öğrencilerinin kiĢilerarası iliĢkilerde iletiĢim becerilerini yüksek 

algılamaları bu durumlara bağlanabilir. 

 

ĠletiĢim becerileri öğrenilebilir ve pekiĢtirilmediğinde unutulabilir becerilerdir (30). 

Sportif aktivite ortamlarının bu becerileri öğrenmek, pekiĢtirmek ve kalıcı davranıĢ değiĢikliği 

yapmak için uygun ortamlar olduğu düĢünülmektedir. Çünkü spor, dans vb. etkinlikleri içeren 

vücut hareketleri yoluyla birey sadece teknik beceri kazanmaz, aynı zamanda baĢkalarının 

farklılıklarını tanıyıp saygı duymayı da öğrenir (24). Böylece kiĢisel farklılıklardan 

kaynaklanabilecek iletiĢim çatıĢmalarının azalabileceği söylenebilir. Bununla birlikte, 

olayların görülerek, duyularak ve kinestetik olarak algılanmasını sağladığı düĢünülen sportif 

ortamların, bireylerin baskın algılama kanalına hitap edememeden kaynaklanan iletiĢim 

kopukluklarını da engelleyebileceği düĢünülmektedir. 

Beden eğitimi, spor etkinlikleri ve oyunlar yoluyla kazanılan psikolojik ve sosyal alandaki 

davranıĢ değiĢiklikleri bireyin genel yaĢantısına transfer olur mu konusunda yapılan 

araĢtırmalar, bedensel aktiviteler yoluyla fiziksel ve psiko-sosyal alanlarda kazanılan 

davranıĢların günlük yaĢamda gerekli ve ilgili benzer durumlara transfer olduğunu 

göstermiĢtir (24). 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENĠM GÖREN ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ EMPATĠK SINIF ATMOSFERĠNE ĠLĠġKĠN ALGILARININ 

ĠNCELENMESĠ 

Mustafa YILDIZ*   Murat TEKĠN*    SEFA LÖK*   Özden TAġĞIN*   

*Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin algılarının incelenmesidir.  

AraĢtırma grubunu; Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesinin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören 146‘sı 

erkek 91‘i kız toplam 237 1. 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır.  

Ġlk olarak araĢtırmanın amacına iliĢkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla 

sistematik bir Ģekilde verilmiĢtir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluĢturulmuĢtur. 

Ġkinci olarak araĢtırmanın amacına ulaĢmak için, Özbay ve ġahin (2000) tarafından 

geliĢtirilen empatik sınıf atmosferi ölçeği araĢtırmaya katılan öğrencilere uygulanmıĢtır.  

Verilerin çözüm ve yorumlanmasında,  t testi,  One Way Anova (tek yönlü varyans 

analizi) testi kullanılmıĢ ve gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için tukey testi 

kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmıĢ 

değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı 

kullanılmıĢ ve alpha güvenirlik katsayısı 0,88 bulunmuĢtur. 

Bu çalıĢmanın sonucunda; erkek öğretmen adayları, bayan öğretmen adaylarına göre, 

baĢarılı öğretmen adayları baĢarısız öğretmen adaylarına göre, 4. sınıfta öğrenim gören 

öğretmen adayları 1. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre, baba öğrenim 

düzeyi lisans olan öğretmen adayları ilköğretim olanlara göre algıladıkları sınıf içi empatik 

atmosfer düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. Eğitim sistemimizde öğrencilerin sınıf ortamındaki 

konumu ve sınıf düzeni önemlidir. Empatik öğretmen becerilerine dayalı sınıf atmosferinde 

(a) hür irade, (b) yaratıcılık, (c) temel güven, (d) yaĢantı zenginliği gerçekleĢebilir. Empatik 

tutumlara sahip olmayan öğretmen, belli bir bilgi alanını öğretmede ne kadar iyi olursa olsun, 

hümanist anlayıĢ kapsamındaki amaçları gerçekleĢtirmede eksik kalacak ve bilginin 
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öğrencinin dünyasında öznel yapılanmasını engelleyecektir. Bu sonuçlar bize; empatik sınıf 

atmosferinin öğrenme sürecinde önemli olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Öğretmen Adayı, Empati, Sınıf Atmosferi 

 

 

EXAMINING THE TEACHER CANDIDATES‘ PERCEPTIONS RELATED TO THE 

EMPATIC CLASS ATMOSPHERE WHO STUDY AT PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORT ACADEMY 

 

ABSTRACT  

The aim of this study is to examine the teacher candidates‘ perceptions related to the 

empathic class atmosphere who study at physical education and sport academy. 

The study group consist of totally 237 1
st
, 2

nd
, 3

rd
 and 4

th
 class students, 146 boy and 

91 girl, who study at physical education and sport academies at Gazi University, Selçuk 

University and Karamanoğlu Mehmetbey University. 

Firstly, existing data related to research aim is given systematically via scanning 

literature. Thus, a theoretical outline related to the subject is formed.  Secondly to reach the 

aim of the research empatic class atmosphere scale which was developed by Özbay and ġahin 

(2000) carried out to the students who participated to the research. 

On the solution and interpretation of the data t-test, One Way Anova (one way 

variance analyse) test was used and to determine the differences between the groups tukey 

rest was used and P<0,05 meaningfulness was received. On the data evaluation and finding 

the calculated data SPSS (Statistical package for social sciences) packet programme was used 

and alpha reliability coefficient was found as 0,88. 

At the result of this study, man teacher candidate compared to woman teacher 

candidate, successful teacher candidate compared to unsuccessful teacher candidate, 4
th
 class 

teacher candidate compared to 1
st
 and 3

rd
 class teacher candidate, teacher candidate whose 

father‘s education level is bachelor compared to primary education have high level of empatic 

atmosphere in the class. Student‘s location in class atmosphere and class plan in our education 

system is important. In the class atmosphere which is based on empatic teacher abilities (a) 

self-determination, (b) creativity, (c) basic confidence, (d) life richness can come true. 

Although a teacher, who doesn‘t have empathic manner, is so good at teaching particular 

knowledge, s/he will be insufficient on implementing aims in the content of humanist 
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conception and will prevent the subjective construction of knowledge in student‘s life.  This 

woutcomes show us that empathic class atmosphere is important in learning process. 

Key words: Physical Education, Teacher candidate, Empathy, Class Atmosphere  

 

GĠRĠġ 

Eğitim, bireyin davranıĢlarında kendi yaĢantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 

değiĢme meydana getirme sürecidir. Eğitimin amacı, bireyin kendini gerçekleĢtirmesi, 

kendine ve topluma yararlı hale gelmesi, ortaya çıkan sorunlara çözüm bulma, problem çözme 

yeteneğinin kazandırılmasıdır. Tüm bunlar planlı ve programlı öğretim faaliyetlerinin 

okullarda gerçekleĢtirilmesi ile mümkün olmaktadır (Çakmak ve ArkadaĢları, 2008). 

ÇağdaĢ eğitim anlayıĢında öğrenci merkezli eğitime, dolayısıyla öğrenmeye vurgu 

yapılmaktadır. Bireyin davranıĢlarında kalıcı izli davranıĢ değiĢikliği olarak tanımlanan 

geleneksel öğrenmenin yerine bugün, öğrenmenin üretken bir süreç olduğu görüĢü ağırlık 

kazanmaktadır (Wittrock,1974). Öğrencilerin öğrenmeleri, öğretmen araç-gereç ve öğrenme 

yöntemlerinden etkilendiği gibi sınıf atmosferinden de etkilenir. Bu yüzden öğrenme ortamını 

oluĢturabilmek için öncelikli olarak öğretmenin olumlu sınıf atmosferini oluĢturması 

gerekmektedir. Sınıf atmosferi; sınıfın fiziksel ve psikolojik çevre düzenlemesiyle ilgilidir ve 

öğrenci davranıĢı ve baĢarısı üzerinde doğrudan etkilidir (KocabaĢ ve Uysal, 2006) 

Sınıf atmosferinin pozitif olabilmesi adına insancıl yaklaĢımın en fazla üzerinde 

durduğu kavram empatidir. DeğiĢik anlamda yüklemeler yapılan empati kavramı, kısaca 

karĢıdaki insanın duygu ve düĢüncelerini anlama veya doğru anlama ve algılama iĢlemidir. 

KiĢinin kendisini bir baĢka bilincin yerine koyarak, söz konusu bilincin duygularını, 

isteklerini ve düĢüncelerini, onun bu yaĢantılarını o anda tecrübe etmeksizin anlama 

yeteneğidir. Hümanist bakıĢ açısı irdelendiğinde insanın, temelde özgür bir varlık olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda empatik sınıf atmosferi öğrenciye ait davranıĢ 

özgürlüğünün sınırlarıyla belirlenir. Yani nasıl davranılacağı konusunda kiĢiye tanınan bir 

özgürlük alanı yoksa, kiĢinin kendi kuralları ve otoritesi, kendi doğrularıyla birlikte karĢı 

tarafa empoze edilecek demektir. Sınıf atmosferinde, gerçek bir öğrenmenin meydana gelmesi 

için psikolojik danıĢma ortamında geçerli olan üç temel öğenin öğrenme ortamında da olması 

gerekmektedir. Bunlar, tutarlılık (kiĢinin baĢkaları tarafından olduğu, göründüğü gibi 

algılanması), empatik anlama (kendi duygularını bir kenara bırakıp karĢısındakinin 

duygularını ona göre algılama ve bunu karĢıdakine yansıtma) ve Ģartsız kabuldür (sıcak ilgiye 
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dayalı, yargılamasız, kiĢisel tatmine yönelik olmayan tutumlardır) (Kandemir ve Özbay, 

2009) 

Öğrenci-öğretmen iliĢkisinin niteliği öğrencinin sınıftaki katılımına istekliliği üzerinde 

etkilidir. Olumlu iliĢkiler öğrenciyi öğretmenin yaptıklarına katılmaya motive edecektir. Bunu 

sağlamak için öğretmenin: (a) sınıfta kendini paylaĢması, ve (b) açıklık, dürüstlük, 

kendiliğindenlik gibi tutumaları göstermesi gerekmektedir. Öğretmen rolü oynamayan 

öğretmen bilmediğini açıkça söyleyebilir. Öğretmen bu tutumuyla samimi ve dürüst olduğunu 

da sergilemiĢ olur. 

Günümüzde üniversitelerde öğretim elemanları ile öğrencilerin etkileĢimlerinin yeterli 

düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu iletiĢimsizlik çift yönlü olmaktadır. Öğretim 

elemanlarının bir kısmı öğrencilerini sınıf içi tartıĢmalara ve grup çalıĢmalarına katılmadıkları 

konusunda eleĢtirirken, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu öğretim elemanlarının sınıf 

atmosferinde otoriter davrandıklarını, derslerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

iĢlenmediğini, bireysel beklentileri gözardı edilip program dahilinde yönlendirildiklerini 

belirtmektedirler (ġahin ve Özbay, 1999). 

Bu çalıĢmanın amacı; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin algılarının incelenmesidir.  

 

YÖNTEM 

AraĢtırma Grubu: 

Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 

beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören 146‘sı erkek 91‘i kız toplam 237 1. 2. 

3. ve 4. Sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Ġlk olarak araĢtırmanın amacına iliĢkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla 

sistematik bir Ģekilde verilmiĢtir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluĢturulmuĢtur. 

Ġkinci olarak araĢtırmanın amacına ulaĢmak için, Özbay ve ġahin (2000) tarafından 

geliĢtirilen empatik sınıf atmosferi ölçeği araĢtırmaya katılan öğrencilere uygulanmıĢtır. Veri 

toplama aracının özellikleri aĢağıda verilmiĢtir. 

Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği (ESATÖ): Özbay ve ġahin‘in (2000) 

tarafından empatik sınıf atmosferi tutumlarını ölçmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. 291 değiĢik 

lise öğrencisi üzerinde gerçekleĢtirilen bu çalıĢma, sınıfta öğretmenin empatik tutumlarının 
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öğrenciler tarafından nasıl algılandığını belirlemektedir. GörünüĢ geçerliliğinin yanında 

yapılan Faktör analizi sonucunda yapı geçerliliği konusunda da bulgular elde edilmiĢtir. 

Faktörlenebilirlik incelemesinden sonra, 58 maddelik empatik sınıf atmosferine iliĢkin ölçeğin 

43 maddelik 4 faktör çözümlemesi içinde açıklanabilirliği belirlenmiĢtir. ―Empatik anlama‖, 

―Olumlu kabul‖, ―Öznel algılama‖ ve ―Ġçtenlik olarak yorumlanan ve adlandırılan faktörler 

toplam varyansın %54.13‘ünü açıklandığı belirlenmiĢtir. Testin güvenirliği maddeler arası iç 

tutarlılık yöntemiyle belirlenmiĢ ve Cronbach alfa değerlerinin genel ve alt testler için .69 ile 

.91 arasında değiĢtiği bulunmuĢtur. ESATÖ olarak kısaltılan bu testin algılanan empatik sınıf 

atmosferi tutumlarını geçerli ve güvenilir olarak ölçülebileceği konusunda sonuçlar elde 

edilmiĢtir (Özbay ve ġahin, 2000).  

Verilerin Analizi 

Verilerin çözüm ve yorumlanmasında,  t testi,  One Way Anova (tek yönlü varyans 

analizi) testi kullanılmıĢ ve gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için tukey testi 

kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmıĢ 

değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı 

kullanılmıĢ ve alpha güvenirlik katsayısı 0,88 bulunmuĢtur. 

 

BULGULAR 

Tablo 1 Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim 

Gören Öğretmen Adaylarının Empatik Sınıf Atmosferine ĠliĢkin Algı Düzylerinin t Testi 

KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım 

  N Ortalama Std. Sapma t P 

Empatik 

anlama  

Bayan 91 39,8681 9,6945 -2,914 0,004 

Erkek  146 43,7397 10,1002 

       

Olumlu 

kabul 

Bayan 91 29,5055 7,7651 -3,266 0,001 

Erkek  146 32,6986 7,0294 

       

Öznel 

algılama  

Bayan 91 29,4066 8,8694 -1,213 0,046 

Erkek  146 30,8082 8,5091 

       

Ġçtenlik  Bayan 91 24,2308 8,1050 -2,086 0,038 

Erkek  146 26,2945 6,9403 
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Genel  Bayan 91 123,0110 29,7771 -2,823 0,005 

Erkek  146 133,5411 26,7206 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi; cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin algı 

düzeylerinin t testi karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-2,914 P=0,004<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; erkek 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyutu puan ortalaması ( X =43,7397) iken bayan 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyutu puan ortalaması ise ( X =39,8681) dur.  

Cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-3,266 P=0,001<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; erkek 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyutu puan ortalaması ( X =32,6986) iken bayan 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyutu puan ortalaması ise ( X =29,5055) dur.  

Cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-1,213 P=0,046<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; erkek 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyutu puan ortalaması ( X =32,6986) iken bayan 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyutu puan ortalaması ise ( X =29,5055) dur.  

Cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının içtenlik alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ t 

değeri =-2,086 P=0,038<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; erkek öğretmen adaylarının 

içtenlik alt boyutu puan ortalaması ( X =26,2945) iken bayan öğretmen adaylarının içtenlik alt 

boyutu puan ortalaması ise ( X =24,2308) dür.  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ t değeri =-2,823 P=0,005<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; 

erkek öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puan ortalaması 
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( X =133,5411) iken bayan öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı 

puan ortalaması ise ( X =123,0110) dir.  

Tablo 2 BaĢarı Durumlarına Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim 

Gören Öğretmen Adaylarının Empatik Sınıf Atmosferine ĠliĢkin Algı Düzylerinin t Testi 

KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım 

  N Ortalama Std. Sapma t P 

Empatik 

anlama  

BaĢarılı  151 43,4967 9,4797 2,540 0,012 

BaĢarısız  86 40,0698 10,8289 

       

Olumlu 

kabul 

BaĢarılı  151 32,5695 6,6187 2,852 0,005 

BaĢarısız  86 29,5465 8,4654 

       

Öznel 

algılama  

BaĢarılı  151 32,1788 7,7133 4,469 0,000 

BaĢarısız  86 26,9186 9,2345 

       

Ġçtenlik  BaĢarılı  151 26,2450 6,8274 2,045 0,042 

BaĢarısız  86 24,1977 8,3410 

       

Genel  BaĢarılı  151 134,4901 25,3485 3,688 0,000 

BaĢarısız  86 120,7326 31,2095 

       

Tablo 2‘de görüldüğü gibi; baĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin algı 

düzeylerinin t testi karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

BaĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =2,540 P=0,012<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; baĢarılı 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyutu puan ortalaması ( X =43,4967) iken baĢarısız 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyutu puan ortalaması ise ( X =40,0698) dır.  

BaĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =2,852 P=0,005<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; baĢarılı 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyutu puan ortalaması ( X =32,5695) iken baĢarısız 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyutu puan ortalaması ise ( X =29,5465) dur.  
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BaĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =4,469 P=0,000<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; baĢarılı 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyutu puan ortalaması ( X =32,1788) iken baĢarısız 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyutu puan ortalaması ise ( X =26,9186) dır.  

BaĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının içtenlik alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ t 

değeri =2,045 P=0,042<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; baĢarılı öğretmen adaylarının 

içtenlik alt boyutu puan ortalaması ( X =26,2450) iken baĢarısız öğretmen adaylarının içtenlik 

alt boyutu puan ortalaması ise ( X =24,1977) dür.  

BaĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ t değeri = 3,688 P=0,000<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; 

baĢarılı öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puan ortalaması 

( X =134,4901) iken baĢarısız öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam 

algı puan ortalaması ise ( X =120,7326) dir.  

Tablo 3 Sınıf DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören 

Öğretmen Adaylarının Empatik Sınıf Atmosferine ĠliĢkin Algı Düzylerine ĠliĢkin One-

Way Anova Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım  

  N Ortalama Std. Sapma F P Anlamlı 

Farklılık 

Tukey 

Testi 

 

Empatik 

anlama  

1. sınıf 73 37,4795 8,8241  

11,079 

 

0,000 

     2-1 

3-1 

4-1 

2.sınıf 57 43,2632 10,8883 

3.sınıf 63 43,1746 8,7723 

4.sınıf  44 47,5455 9,7252 

        

 

Olumlu 

kabul 

1. sınıf 73 29,1233 6,8108  

 

8,316 

 

 

0,000 

 

4-1 

4-3 

2.sınıf 57 32,2105 7,2966 

3.sınıf 63 30,5714 7,4590 
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4.sınıf  44 35,7045 7,0202 

        

Öznel 

algılama  

1. sınıf 73 28,3425 8,4955  

 

1,894 

 

 

0,031 

 

2-1 

4-1 

2.sınıf 57 30,9474 7,9875 

3.sınıf 63 30,8095 7,9815 

4.sınıf  44 31,8182 10,2849 

        

 

 

Ġçtenlik  

1. sınıf 73 23,5890 7,0668  

 

5,514 

 

 

0,001 

 

4-1 

4-2 

2.sınıf 57 24,7895 7,8348 

3.sınıf 63 25,8571 6,8365 

4.sınıf  44 29,0909 7,3669 

        

 

Genel  

1. sınıf 73 118,5342 26,4118  

 

8,376 

 

 

0,000 

2-1 

4-1 

4-3 

 

2.sınıf 57 131,2105 27,7584 

3.sınıf 63 130,4127 27,5087 

4.sınıf  44 144,1591 26,7633 

Tablo 3‘de görüldüğü gibi; sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin algı 

düzeylerinin One-Way Anova Testi karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ F değeri =11,079  P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 1. sınıfta öğrenim 

gören öğretmen adaylarının 2. 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre 

empatik anlama düzeyleri düĢük çıkmıĢtır. 

Sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ F değeri =8,316  P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 4. sınıfta öğrenim 

gören öğretmen adaylarının 1. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre olumlu 

kabul alt boyutu puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur  [ F değeri =1,894 P=0,031<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 1. sınıfta öğrenim 
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gören öğretmen adaylarının 2. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre öznel 

algımla alt boyut puanları düĢük çıkmıĢtır.  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının içtenlik alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [  F değeri 

=5,514 P=0,001<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 

1. ve 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre içtenlik alt boyutu puanları yüksek 

çıkmıĢtır.  

Sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur  [ F değeri =8,376  P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 4. sınıfta 

öğrenim gören öğretmen adaylarının 1. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre, 

2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına 

göre empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Tablo 4 Baba Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Empatik Sınıf Atmosferine 

ĠliĢkin Algı Düzylerine ĠliĢkin One-Way Anova Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren 

Dağılım  

  N Ortalama Std. Sapma F P Anlamlı 

Farklılık 

Tukey Testi 

 

Empatik 

anlama  

Ġlköğretim  75 40,4933 9,7042 2,932 0,050 3-1 

Ortaöğretim  114 42,2632 10,4085 

Lisans  48 44,9792 9,5550 

        

 

Olumlu 

kabul 

Ġlköğretim  75 30,0133 6,6931 2,666 0,042 3-1 

Ortaöğretim  114 31,7544 7,7740 

Lisans  48 33,0833 7,6153 

        

Öznel 

algılama  

Ġlköğretim  75 29,2533 7,0156 2,292 0,040 3-1 

Ortaöğretim  114 29,9737 9,6565 

Lisans  48 32,5625 8,2124 

        

 

 

Ġlköğretim  75 24,3067 7,1716 1,606 0,043 2-1 

Ortaöğretim  114 26,2895 7,6803 
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Ġçtenlik  Lisans  48 25,5000 7,2728 

        

 

 

Genel  

Ġlköğretim  75 124,0667 25,8699 2,774 0,046 3-1 

Ortaöğretim  114 130,2807 29,7552 

Lisans  48 136,1250 27,5153 

Tablo 4‘de görüldüğü gibi; baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve 

spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin 

algı düzeylerinin One-Way Anova Testi karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =2,932  P=0,050<0.05]. Bu farklılık sonucunda; baba öğrenim 

düzeyi lisans olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre empatik anlama alt boyut 

puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =2,666  P=0,042<0.05].  Bu farklılık sonucunda; baba öğrenim 

düzeyi lisans olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre olumlu kabul alt boyut 

puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur.  [ F değeri =2,292 P=0,040<0.05]. Bu farklılık sonucunda; baba öğrenim 

düzeyi lisans olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre öznel algılama alt boyut 

puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının içtenlik alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [  F değeri =1,606 P=0,043<0.05].  Bu farklılık sonucunda; baba öğrenim düzeyi 

ortaöğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre içtenlik algılama alt boyut 

puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları 

arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur  [ F değeri =2,774 P=0,046<0.05]. Bu farklılık 
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sonucunda; baba öğrenim düzeyi lisans olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre 

empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Tablo 5 Anne Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Empatik Sınıf Atmosferine 

ĠliĢkin Algı Düzylerine ĠliĢkin One-Way Anova Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren 

Dağılım  

  N Ortalama Std. Sapma F P Anlamlı 

Farklılık 

Tukey 

Testi 

 

Empatik 

anlama  

Ġlköğretim  147 42,1361 10,4754 0,060 0,942 Yok 

Ortaöğretim  75 42,3200 9,7373 

Lisans  15 43,0667 8,6228 
        

 

Olumlu 

kabul 

Ġlköğretim  147 31,1293 7,6196 1,715 0,182 Yok 

Ortaöğretim  75 31,4667 7,0793 

Lisans  15 34,8667 7,5011 
        

Öznel 

algılama  

Ġlköğretim  147 29,9728 8,8263 1,719 0,182 Yok 

Ortaöğretim  75 30,0533 8,3906 

Lisans  15 34,2667 7,7870 

        

 

 

Ġçtenlik  

Ġlköğretim  147 25,5442 7,5808 0,008 0,992 Yok 

Ortaöğretim  75 25,4133 7,4943 

Lisans  15 25,5333 6,4793 

        

 

 

Genel  

Ġlköğretim  147 128,7823 29,3345 0,681 0,507 Yok 

Ortaöğretim  75 129,2533 26,9274 

Lisans  15 137,7333 25,5747 

 

Tablo 5‘de görüldüğü gibi; Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve 

spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin 

algı düzeylerinin One-Way Anova Testi karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 
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Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =0,060 P=0,942>0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =1,715  P=0,182>0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır  [ F değeri =1,719 P=0,182>0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının içtenlik alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmamıĢtır [  F değeri =0,008 P=0,992>0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları 

arasında anlamlı bir faklılık bulunmamıĢtır  [ F değeri =0,681 P=0,507>0.05].  

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-2,914 P=0,004<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; erkek 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyutu puan ortalaması ( X =43,7397) iken bayan 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyutu puan ortalaması ise ( X =39,8681) dur. Bu 

sonuçlara göre; erkek öğretmen adaylarının bayan öğretmen adaylarına göre; empatik anlama 

alt boyut puanları yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; erkek öğretmen adaylarının kendi 

duygularını bir tarafa bırakıp danıĢanın duygularını danıĢana göre algılama düzeylerinin 

yüksek çıktığını göstermektedir.  

Cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-3,266 P=0,001<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; erkek 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyutu puan ortalaması ( X =32,6986) iken bayan 
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öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyutu puan ortalaması ise ( X =29,5055) dur. Bu 

sonuçlara göre; erkek öğretmen adaylarının bayan öğretmen adaylarına göre olumlu kabul alt 

boyut puanları yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; erkek öğretmen adayları bayan öğretmen 

adaylarına göre karĢı bireyi farklı biri olarak tolere ettikleri ortaya çıkmaktadır.  

Cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-1,213 P=0,046<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; erkek 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyutu puan ortalaması ( X =32,6986) iken bayan 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyutu puan ortalaması ise ( X =29,5055) dur. Bu 

sonuçlara göre; erkek öğretmen adaylarının bayan öğretmen adaylarına göre, öznel algılama 

alt boyut puanları yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; Erkek öğretmen adaylarının bayan 

öğretmen adaylarına göre; kendilerini gerçekleĢtirme düzeylerinin yüksek çıktığını 

göstermektedir.   

Cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının içtenlik alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ t 

değeri =-2,086 P=0,038<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; erkek öğretmen adaylarının 

içtenlik alt boyutu puan ortalaması ( X =26,2945) iken bayan öğretmen adaylarının içtenlik alt 

boyutu puan ortalaması ise ( X =24,2308) dür. Bu sonuçlara göre; erkek öğretmen adaylarının 

bayan öğretmen adaylarına göre içtenlik alt boyut puanları yani kiĢinin kendini daha özgün 

hissetme düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. 

Cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ t değeri =-2,823 P=0,005<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; 

erkek öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puan ortalaması 

( X =133,5411) iken, bayan öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı 

puan ortalaması ise ( X =123,0110) dür. Bu sonuçlara göre; erkek öğretmen adaylarının bayan 

öğretmen adaylarına göre; empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları yüksek 

çıkmıĢtır. Erkek öğretmen adaylarının sınıf atmosferlerini daha empatik algılamalarının 

nedenleri arasında erkek öğretmen adaylarının daha olumlu tutum sergileme eğilimi içerisinde 

olmalarından kaynaklandığı görülmektedir. Bu bulgular; Akbay ve Baysal (1994), ġahin ve 
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Özbay (1999), Çakmak ve ArkadaĢları (2008) ve Byrene ve ArkadaĢları (1986)‘nın yaptığı 

çalıĢma ile paralellik göstermektedir.  

BaĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =2,540 P=0,012<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; baĢarılı 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyutu puan ortalaması ( X =43,4967) iken, baĢarısız 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyutu puan ortalaması ise ( X =40,0698) dır. Bu 

sonuçlara göre baĢarılı öğretmen adayları baĢarısız olan öğretmen adaylarına göre empatik 

anlama alt boyut puanları yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; baĢarılı öğretmen adaylarının 

baĢarısız olanlara göre kiĢinin kendisini etkileĢimde bulunduğu kiĢinin yerine koyarak 

olaylara onun bakıĢ açısıyla bakması gerektiğini ve o kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini 

doğru olarak algılama düzeylerinin farklı olduğunu göstermektedir. 

BaĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =2,852 P=0,005<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; baĢarılı 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyutu puan ortalaması ( X =32,5695) iken baĢarısız 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyutu puan ortalaması ise ( X =29,5465) dir. Bu 

sonuçlara göre; baĢarılı öğretmen adaylarının baĢarısız öğretmen adaylarına göre; olumlu 

kabul alt boyut puanları yüksek çıkmıĢtır.  

BaĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =4,469 P=0,000<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; baĢarılı 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyutu puan ortalaması ( X =32,1788) iken baĢarısız 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyutu puan ortalaması ise ( X =26,9186) dır. Bu 

sonuçlara göre; baĢarılı öğretmen adayları baĢarısız olanlara göre öznel algılama düzeyleri 

yüksek çıkmıĢtır. 

BaĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının içtenlik alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ t 

değeri =2,045 P=0,042<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; baĢarılı öğretmen adaylarının 

içtenlik alt boyutu puan ortalaması ( X =26,2450) iken baĢarısız öğretmen adaylarının içtenlik 
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alt boyutu puan ortalaması ise ( X =24,1977) dür. BaĢarılı öğretmen adayları baĢarısız 

öğretmen adaylarına göre içtenlik alt boyut puanları yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar baĢarılı 

öğretmen adaylarının kendi dünyasında geliĢmeye daha açık savunmasız, daha sosoyal ve 

yapıcı davrandıkları ortaya çıkmaktadır. 

BaĢarı durumlarına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ t değeri = 3,688 P=0,000<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; 

baĢarılı öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puan ortalaması 

( X =134,4901) iken baĢarısız öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam 

algı puan ortalaması ise ( X =120,7326) dir. Bu sonuçlara göre; baĢarılı öğretmen adayları 

baĢarısız öğretmen adaylarına göre empatik sınıf atmosferine iliĢkin algı puanları yüksek 

çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; baĢarılı öğretmen adayları sınıf atmosferinde ve sınıf dıĢı sosyal 

faaliyetlerde öğretim elemanları ile diğer öğretmen adaylarına göre daha çok etkileĢimde 

bulduklarını göstermektedir. Bu bulgular; ġahin ve Özbay (1999), ġendur (1999), Kısakürek 

(1985), Ekici (1999), Uslu (2002), Künkül (2008), Nimsi (2006), Hall (1983), Senemoğlu 

(1987), Anderson (1989), Murat ve ArkadaĢları (2005)‘nın çalıĢmasıyla paralellik 

göstermektedir. 

Sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ F değeri =11,079  P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 1. sınıfta öğrenim 

gören öğretmen adaylarının 2. 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre 

empatik anlama düzeyleri düĢük çıkmıĢtır. 

Sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ F değeri =8,316  P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 4. sınıfta öğrenim 

gören öğretmen adaylarının 1. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre olumlu 

kabul alt boyutu puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur  [ F değeri =1,894 P=0,031<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 1. sınıfta öğrenim 
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gören öğretmen adaylarının 2. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre öznel 

algılama alt boyut puanları düĢük çıkmıĢtır.  

Sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının içtenlik alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [  F 

değeri =5,514 P=0,001<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının 1. ve 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre içtenlik alt boyutu 

puanları yüksek çıkmıĢtır.  

Sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur  [ F değeri =8,376  P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 4. sınıfta 

öğrenim gören öğretmen adaylarının 1. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre, 

2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına 

göre empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar; 

öğretim elemanlarının tutumlarının daha içtenlikle algılamalarında, daha uzun süre öğretim 

elemanlarını gözlemeleri ve öğretim elemanı öğrenci iliĢkilerinin belirli tutumlar çerçevesinde 

sürdürmelerinden kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Bu bulgu; ġeker (2000), Künkül 

(2008), Akbay ve Baysal (1994), Byrne ve ArkadaĢları (1986)‘nın çalıĢmasıyla paralellik 

göstermektedir. 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =2,932  P=0,050<0.05]. Bu farklılık sonucunda; baba öğrenim 

düzeyi lisans olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre empatik anlama alt boyut 

puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =2,666  P=0,042<0.05].  Bu farklılık sonucunda; baba öğrenim 

düzeyi lisans olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre olumlu kabul alt boyut 

puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur.  [ F değeri =2,292 P=0,040<0.05]. Bu farklılık sonucunda; baba öğrenim 
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düzeyi lisans olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre öznel algılama alt boyut 

puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının içtenlik alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [  F değeri =1,606 P=0,043<0.05].  Bu farklılık sonucunda; baba öğrenim düzeyi 

ortaöğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre içtenlik algılama alt boyut 

puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları 

arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur  [ F değeri =2,774 P=0,046<0.05]. Bu farklılık 

sonucunda; baba öğrenim düzeyi lisans olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre 

empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuç, bireyin 

doğal ihtiyaçlarına karĢı daha duyarlı ve daha bilinçli yaklaĢtığı sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır.  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik anlama alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =0,060 P=0,942>0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının olumlu kabul alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =1,715  P=0,182>0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının öznel algılama alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır  [ F değeri =1,719 P=0,182>0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının içtenlik alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmamıĢtır [  F değeri =0,008 P=0,992>0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının empatik sınıf atmosferine iliĢkin toplam algı puanları 

arasında anlamlı bir faklılık bulunmamıĢtır  [ F değeri =0,681 P=0,507>0.05].  
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Bu çalıĢmanın sonucunda; erkek öğretmen adayları, bayan öğretmen adaylarına göre, 

baĢarılı öğretmen adayları baĢarısız öğretmen adaylarına göre, 4. sınıfta öğrenim gören 

öğretmen adayları 1. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre, baba öğrenim 

düzeyi lisans olan öğretmen adayları ilköğretim olanlara göre algıladıkları sınıf içi empatik 

atmosfer düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. Eğitim sistemimizde öğrencilerin sınıf ortamındaki 

konumu ve sınıf düzeni önemlidir. Empatik öğretmen becerilerine dayalı sınıf atmosferinde 

(a) hür irade, (b) yaratıcılık, (c) temel güven, (d) yaĢantı zenginliği gerçekleĢebilir. Empatik 

tutumlara sahip olmayan öğretmen, belli bir bilgi alanını öğretmede ne kadar iyi olursa olsun, 

hümanist anlayıĢ kapsamındaki amaçları gerçekleĢtirmede eksik kalacak ve bilginin 

öğrencinin dünyasında öznel yapılanmasını engelleyecektir. Bu sonuçlar bize; empatik sınıf 

atmosferinin öğrenme sürecinde önemli olduğunu göstermektedir. 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ ÖZEL YETENEK SINAVLARININ 

NĠTELĠKLĠ ÖĞRETMEN ADAYI SEÇĠMĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ELEġTĠRĠSEL BĠR YAKLAġIM 

*Kadir PEPE     *Fatma Çelik KAYAPINAR **Süleyman CAN 

 ÖZET 

AraĢtırmada Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği özel yetenek sınavlarının nitelikli 

öğretmen adaylarının seçimi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Bu amaç doğrultusunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü olan 

üniversitelerin özel yetenek sınavı test yöntemleri incelenmiĢtir. 

AraĢtırmada ―tarama modeli‖ kullanılmıĢtır. Tarama modelleri, geçmiĢte ya da hâlen 

var olan bir durumu olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımlarıdır.  

Elde edilen veriler soncunda, Özel yetenek sınavların da genel olarak sürat, beceri,  

çabukluk içeren koordinasyon testleri, dayanıklılığı ölçen dayanıklılık testleri, estetik ve 

görünüme dönük jimnastik testleri ile spor dallarına dönük branĢ sınavları yapıldığı, ve 

sınavların nitelikli öğretmen adaylarının seçiminde yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar kelime: Özel yetenek sınavı, Nitelik, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği 

 

EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ABILITY TESTS IN 

TERMS OF TECHER TRAINEE SELECTION 

A CRITICAL APPROACH 

*Kadir PEPE     *Fatma Çelik KAYAPINAR **Süleyman CAN 

The aim of the research is to evaluate the physical education and sports ability tests in 

terms of teacher trainee selection. 

In accordance with this purpose the test methods of the universities which have 

Physical education and sports department have been investigated. 

 ―Scanning model‖ has been used for the research. Scanning models are the research 

approaches which aim to describe the situations which existed in the past or which exist now 

as they are. 

As a conclusion it can be said that, the ability tests generally contains coordination 

tests which includes speed, ability and agility; endurance tests, gymnastic tests which are 
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appearance oriented and branch tests. These tests are inadequate for the selection of qualified 

Teacher trainees. 

Key Words: Ability test, qualification, Physical Education and Sports Teaching 

*Mehmet Akif Ersoy University Education Faculty Physical Education and Sports 

department / BURDUR 

*Muğla Universitesi  Eğitim Fakültesi / MUGLA 

 

GĠRĠġ 

Öğretmenlik kavramı hizmet sektöründe çalıĢan, öğrencilerinde istenilir davranıĢ 

değiĢiklikleri oluĢturmayı amaçlayan, bunu baĢardığı oranda nitelikli olduğu düĢünülen 

insanı çağrıĢtırmaktadır( Akyıldız, 1991).
 

Toplumun mimarları olan öğretmenlerin ülkenin ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek 

seviyede yetiĢmiĢ olmaları gerekir. Çünkü bir ülkenin kalkınması ile toplumun refah seviyesi, 

öğretmenlerin iyi yetiĢtirilmesine ve görevlerini en iyi Ģekilde yerine getirebilecek meslekî ve 

kiĢisel niteliklere sahip olmasına bağlıdır. Yani, öğretmenlik mesleği toplumların geleceğini, 

bir baĢka söyleyiĢle kaderini belirleyen bir meslektir(Yetim ve GöktaĢ, 2004). 

Bir eğitim sisteminin baĢarısı, o sistemde görev alan öğretmenlerin niteliklerine 

bağlıdır. Öğretmenlik, kendine has özellikleri olan kutsal bir meslektir. Öğretmenlik kiĢinin 

sadece kazanç kapısı olarak değil, gönül gücü ile tercih edeceği bir meslek olarak 

düĢünülmektedir(M.E.G.S.B,1988).Öğretmenlik, niteliği ve iĢlevleri bakımından toplumların 

ekonomik, sosyal ve kültürel yönden geliĢmesinde son derece etkili, anlamlı ve önemli bir 

meslektir(Oğuzkan,1982). Öğretmenlik, önemi her geçen gün artan bir meslek hâline 

gelmektedir. ĠĢ bölümünün geliĢmesi sonucu, baĢta aile olmak üzere her sosyal kurum kendi 

ana görevi ile ilgilenmek zorunda kalmakta ve insanlığın gelecek kuĢaklara aktarması gereken 

bilgi ve kültür birikimi sürekli artmaktadır. Eğitimin örgütlenmesi ve kurumlaĢması, 

öğretmenlik mesleğinin bir ana meslek olarak desteklenip geliĢtirilmesini zorunlu kılmıĢtır. 

Hatta eğitim sistemlerinin hem yaĢ kademelerine hem de bilim ve sanat dallarına göre 

çeĢitlenmesi her öğretim seviyesine ve okul cinsine göre farklı öğretmen yetiĢtirilmesini 

gerekli kılmıĢtır (Ergün,1987). Öğretmen, öğrenme ve öğretme süreçlerinin temel öğelerinden 

biridir. Öğrenciyle devamlı etkileĢim halinde bulunan, eğitim programlarını uygulayan, 

öğretimi yöneten, hem öğrencinin hem de öğretmenin değerlendirilmesini yapan kiĢidir. 

Öğretmenin nitelikleri, bu süreçlerin niteliğini de büyük ölçüde etkilemektedir (M.E. B,1999). 
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Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel 

bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve 

pedagojik formasyon ile sağlanır (M.E.B,1990). 

Öğretmen artık bilgi aktaran değil, öğrenmeyi kılavuzlayan, öğrenme yollarını öğreten 

konumundadır (YÖK, Fakülte-okul iĢbirliği, 1998). Öğrenme öğretme süreçlerinin temel 

öğelerinden olan öğretmen, öğrenciyle devamlı etkileĢim halinde bulunan, eğitim programını 

uygulayan, eğitim ortamında istendik davranıĢları kazandıran,öğretimi yöneten ve hem 

öğretimin hem de öğrencinin değerlendirmesini yapan kiĢidir (Bircan, 2003, KavĢar,2003, 

Sönmez,2003). Yeni yetiĢecek bireylere rehberlik edecek, geleceğin Ģekillenmesinde etkili 

olan öğretmenin bu iĢlevini yerine getirebilmesi için yeterli nitelikleri kazanmıĢ olması 

gerekir. Öğretmen nitelikleri denildiğinde, etkili öğretmen niteliklerinden (Demirel, 1999: 

193; Erden, 1998) bahsedildiği görülmektedir. Öğretmenin, 

konu ve alan bilgisi, öğretim uzmanı, koordine etme ve yönetme yeterliklerine sahip olması, 

eğitim programlarının uygulanmasında ve ulusal standartların belirlenmesinde önemli rol 

oynamaktadır (Lavn, 1991; Akt: Gökçe 2003). 

Milli Eğitimi GeliĢtirme Projesi çerçevesinde öğretmenlik yeterlilikleri belli baĢlıklar 

altında belirlenmiĢtir. Bunlar konu alanı ve alan eğitimi (konu alan bilgisi, alan eğitimi 

bilgisi), öğrenme-öğretme süreci (planlama, öğretim süreci, sınıf yönetimi, iletiĢim) 

değerlendirme ve diğer mesleki yeterliklerdir (Y.Ö.K,1998: 15-17). Öğretmen yeterliliklerinin 

öğretmen yetiĢtirme programı sürecinde öğrenciye sunulan teorik ve uygulamalı çalıĢmalar 

aracılığı ile kazandırılması ve beklenen düzeylere eriĢtirilmesi (Y.Ö.K, 1998:15) gereklidir.  

Öğretmenlik becerilerinin kazandırılması yapılacak uygulamalara bağlı olarak geliĢir. 

Öğrenci performansının oluĢturulmasında öğretmenin sınıf içerisinde gerçekleĢtireceği 

etkinliklerin olumlu ve yapıcı olmasının payı oldukça büyüktür (Gökçe, 2003).  

Türkiye‘de öğretmen eğitiminde nicelik ve nitelik yönünden anlamlı geliĢmeler 

sağlanmıĢtır (Sezgin, 2003 ). Ancak öğretmen yetiĢtirmede nitelik sorunu hala önemini 

korumaktadır(Kavcar, 2003). Bu mesleğin yeterince standardize olmadığı ile de yakından 

iliĢkilidir. Bunun değiĢik sebepleri olabilir. Ancak, öğretmenlik mesleğinin yeterince 

standardize olamamasının en önemli sebeplerinden biri 1860 yılından beri meslek dıĢından 

öğretmen istihdamının sağlanıyor olmasıdır (Akyüz, 2003). 

Öğretmen yetiĢtirmede, öğretmenlerin mesleğe giriĢte sahip olması gereken 

yeterliklerin belirlenmiĢ olması ve performansa dayalı değerlendirme testleriyle öğretmen 
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adaylarının değerlendirilmesi önemlidir (Gökçe, 2003). Öğretmenlik becerilerini ölçmek için 

hazırlanacak gözlem formu; öğretmen adayına öğretmenlik uygulaması için vereceği derslere 

yönelik dönüt verme iĢlevine sahip olmalıdır (Y.Ö.K, 1998 ). 

Gittikçe geliĢen, değiĢen her çağın gerektirdiği davranıĢları kazandırması beklenen 

öğretmenin her Ģeyden önce kendinin yetiĢtirilmesi gerekmektedir. Bunun için önce 

nitelikli öğretmen adayının yetiĢtirilip seçilmesi lazımdır. Bilindiği gibi öğretmen eğitimi 

sistemin temel öğesidir. Eğitimin niteliği büyük oranda öğretmene bağlıdır ( Aydın,1999). 

Nitelikli öğretmen yetiĢtirmek nitelikli adayların seçimi ile baĢlar.  

Ölçmenin bilime girmesiyle bilim, gerçek yapısına ulaĢmıĢ ve büyük geliĢmeler 

göstermiĢtir. ―ölçülemeyen Ģeyin bilimi olmaz‖ kuralı yerleĢmiĢtir. Ölçme fiziksel 

bilimlerde ve tabiat bilimlerinde olduğu kadar uygulamalı bilimlerde de etkisini 

göstermiĢtir. Sosyal ve eğitim bilimleri de ölçmeden uzak kalamaz. 

Bugün çeĢitli bilim dallarında kullanılan ölçme araç ve yöntemlerinin mükemmel 

düzeylerde olduğu söylenemez. Ancak bu durum, ölçmenin önemine gölge düĢüremez. 

Ölçme araç ve yöntemlerinin geliĢtirilmesi suretiyle daha güvenilir sonuçlara 

ulaĢılabileceği söylenebilir.     

Bu bilgiler doğrultusunda çalıĢmada, Üniversitelerde yapılan Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği özel yetenek sınav sisteminin nitelikli öğretmen adayının seçimi için uygun 

olup olmadığı değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 GEREÇ VE YÖTEM 

AraĢtırma survey (tarama) modelinde bir araĢtırmadır. AraĢtırmanın evrenini Türkiye 

de Beden Eğitimi Ve Yüksek Okulları ile Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümü 

bulunan 57 Devlet Üniversitesi, örneklem grubu ise bu üniversitelerden seçilmiĢ olan 30 

üniversitedir.  

Amaç doğrultusunda seçilmiĢ olan 30 üniversitenin özel yetenek sınav yönergeleri 

incelenmiĢtir. Ayrıca yazılı kaynaklardan da yararlanılarak, elde edilen bilgiler neticesinde 

yorumlar yapılmıĢtır. 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Bilindiği gibi Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümlerine özel yetenek sınavları 

ile öğrenci alınmaktadır. Bu sınavlara da ortaöğretim kurumlarından her hangi birinden 

mezun olan bir öğrenci baĢvuru yapabilmektedir. Ortaöğretimde okurken Beden eğitimi ve 
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spor öğretmenliğini düĢünmediği halde ÖSYS merkezi yerleĢtirme ile bir üniversiteye 

yerleĢtirilemeyen bir öğrencide bu sınavlara girerek kazanabilmektedir. 

Mevcut sistemde, üniversitelerin çeĢitli Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile 

bölümlerine öğrenci yetiĢtiren Ġlköğretim ve Ortaöğretimdeki Beden Eğitimi ve Spor 

derslerinin iĢleyiĢine baktığımızda genel olarak öğrenciler için boĢ geçen zaman olarak 

algılanmaktadır. 

Ġlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarımızda özel yetenek alanlarına dönük yeterli  

düzeyde yönlendirmeli bir eğitim yapılmadığı görülmektedir. Oysaki Türk Milli Eğitiminin, 

genel amaçlarının 6. maddesinde; ―fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri 

ölçüsünde ve doğrultusunda çeĢitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiĢtirilirler‖ 

ibaresi bulunmaktadır(M.E.B, 2000). 

Bu amaçlar doğrultusunda ilköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında nitelikli Beden 

Eğitimi ve Spor öğretmeni yetiĢtirmeye dönük çalıĢmaların yeterince olmadığı 

görülmektedir. Oysaki nitelikli öğretmen adaylarının seçimi bu alanlara kaynaklık eden 

temel eğitim kurumlarında nitelikli adayların belirlenip yetiĢtirilmesi ile gerçekleĢebilir. 

(Pehlivan,1998)yaptığı bir araĢtırmada nitelikli öğretmen yetiĢtirilmesinin nitelikli 

adayların seçimi ile olacağını, zihinsel, fiziksel, duyuĢsal özellikleri yeterli, mesleğe uygun 

öğretmen adaylarının yetiĢtirilip seçilmesi ve eğitilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

 Bu gün mevcut Beden Eğitimi ve Spor bölümleri ile Yüksekokullarının özel yetenek 

sınavı ile öğrenci seçimlerine baktığımızda, bunların yöntem olarak aynı olmakla birlikte 

test bataryalarının farklı olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu okullar bu yıl yaptığı bir testi 

gelecek yıl değiĢtirmekte ve bu durum böyle devam etmektedir. 

            Genellikle sürat, beceri çabukluğa ve dayanıklılığa dönük testlerin yanında, özel 

branĢ testleri yapılmaktadır. Bu testler birçok üniversitede farklı olmakla birlikte ölçme 

gayeleri aynıdır. Gaye öğrencinin fiziksel yeteneklerini ve seviyesini ölçmek, ferdi baĢarıyı 

değerlendirmek, Beden Eğitimi ve Spor becerilerine sahip, okulların amacına uygun 

nitelikte öğrenci seçme iĢlemi yapmaktır. Genelde bütün Beden Eğitimi ve Spor bölümleri 

ile Yüksekokullarının sınavlarında birinci aĢama olarak mesafeleri farklı olmakla birlikte 

Atletizm ile yapılmaktadır. Bu test ne derece nitelikli öğretmen adayı seçmektedir? Ġyi 

koĢan, iyi beden eğitimi öğretmeni olur diye bir kaide var mıdır?  



   
 

 

97 

  

Her spor branĢının kendine özgü bir özelliği olduğu bilinmektedir. Sınavlarda yapılan 

atletizm testi bazı branĢlara avantaj sağlamaktadır.(Aydos,1992) yaptığı bir çalıĢmada 

atletizmin ferdi baĢarıyı değerlendiren, ölçen bir branĢ olduğunu söylemekte ve sınavların 

birinci aĢamasında kullanılan (1500,800,100 m.) gibi testlerin atletizmde ihtisas 

guruplarına dönük olduğunu ve ancak bunların seçilebileceğini, ayrıca çeĢitli 

değiĢkenlerden de etkilendiğini söyleyerek ölçüm yapılamayacağını belirtmektedir.
 

Ayrıca diğer testlerden, çok fazla ağırlık kaldıran, herkesten fazla Ģınav çeken veya 

çok iyi yukarıya sıçrayan veya branĢın da Ģampiyon olan bir kiĢi nitelikli öğretmen adayı 

olur, denilebilir mi? Bütün okullarımızda, Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni adaylarının 

seçiminde genel itibariyle bu özelliklere bakılmaktadır. Bütün bunlar tek taraflı seçim 

yapıldığını göstermektedir. Dolayısıyla genel olarak nitelikli öğretmen adayı 

seçilememektedir.  

Nitelikli öğretmen yetiĢtirmek için nitelikli adayların yetiĢtirilmesi ve seçilmesi 

gerekmektedir. Bunun için öğretmenliği önemli bir meslek durumuna sokup en uygun 

adayı çekebilecek duruma getirilmelidir. Üstün yeteneklilerden çok öğretmenlik mesleğine 

en uygun aday seçilmelidir(Köymen,1991).
 

Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni adayı nasıl seçilmelidir? Sorusuna Ģu 

öneriler getirilebilir: 

1-Ġlköğretimde ve Ortaöğretimde öğrenciler yönlendirilmeli ve yetiĢtirilmeye 

dönük hazırlanmalıdır. 

2- Öğrencilerin arzu ve isteklerine bakılmalıdır.  

3-Öğrencilerin hem sportif yeteneklerine ve hem de diğer derslerdeki baĢarılarına 

bakılmalıdır.               

Bunları mevcut düzende nitelikli Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni adayı 

yetiĢtirebilmek için uygulamada:  

1-Ortaöğretim kurumlarında uygun okullarda  spor alanları açılmalı, açılmıĢ 

okullarda tesis,malzeme ve öğretim materyalleri  yönünden eksiklikleri giderilmeli  

2- Mevcut açılmıĢ olan spor liselerin eğitim ve öğretim materyal ve donanım 

bakımından eksiklikleri giderilmeli ve yeterince öğretim elemanı sağlanmalı  
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3-Bunların öğrencileri ilköğretimde yönlendirilerek teorik derslerine ve sportif 

yeteneklerine bakılarak bir komisyon tarafından seçilmeli 

4- Diğer öğretmen okulları gibi öğrenciler yabancı dil hazırlık okumalı 

5-Öğrenciler ortaöğretimde Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni olacağını bilerek 

çalıĢma yapmalı 

6-Bu öğrencilere temel derslerin yanında teorik spor dersleri de konmalı, Öğrenci 

üniversiteye geldiğinde Anatomi, Fizyoloji, Spor Tarihi, Beslenme vb. derslere uzak 

olmamalı  

7-Öğrencilerin ortaöğretimde 4 yıl sportif becerileri, spor kültürleri ve sosyal 

aktiviteleri arttırılmalı  

8-Bu alandan mezunlar ile isterlerse diğer alan mezunları da ÖSS sınavında Beden 

Eğitimi ve Spor öğretmenliğine gideceğini belirterek diğer soruların yanında, kitapçıkta 

spor kültürü ile oluĢturulan bölümü de cevaplamalı veyahut ayrı bir sınav yapılmalı 

(Yabancı dillerde olduğu gibi) 

9-Sınava giren öğrenciler puanlarına göre çeĢitli üniversiteleri tercih yaparak 

merkezi yerleĢtirme ile Beden Eğitimi ve Spor bölümleri ile Yüksekokullarından birine 

yerleĢtirilmeli, ya da bu adaylar yetenek sınavına alınmalı. 

Bütün bunlar yapıldığı takdirde ortaöğretimde Beden Eğitimi ve Spor 

öğretmenlerinin mevcut fonksiyonları artacaktır.        

Böylece Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri ilköğretimin orta kısmında 

yönlendirilip ortaöğretimde 4 yıl bu mesleği seçip yetiĢmiĢ nitelikli öğrencilerden oluĢacak 

ve böylece bölümlerin ve yüksekokulların eğitim kalitesi artacaktır. Bunların sonucunda 

ülkemizde daha nitelikli Beden Eğitimi ve öğretmenleri, Spor bilimcileri ve Sporcuları 

yetiĢecektir. 
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN DEVAMSIZLIK YAPMA NEDENLERĠ 

(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örnek Bir ÇalıĢma) 

M. YALÇINER*   K. PEPE*   S. CAN*  M. ATAKAN* 

 

 ÖZET 

AraĢtırmada, üniversite öğrencilerinin devamsızlık yapma nedenlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın evrenini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, örneklem grubunu ise Eğitim 

Fakültesinin çeĢitli bölümlerinde okuyan öğrenciler oluĢturmaktadır. 

Amaca uygun olarak bir anket geliĢtirilmiĢtir. Anketin anlaĢılabilirliği, kapsam 

geçerliliği ve güvenirliği test edilmiĢtir. Anketin alpha güvenirlik katsayısı 0,79 olarak 

bulunmuĢtur. Bu katsayı da araĢtırmacılara göre geçerli bir katsayıdır. Anket toplam 301 

öğrenciye tesadüfî örneklem yöntemiyle uygulanmıĢtır. Bunların 109‘u erkek, 192‘si 

bayandır.  

Ġstatistikî iĢlem olarak frekans(f), yüzde(%)ve görüĢ farklılıklarını test etmek için X
2
 

teknikleri uygulanmıĢtır. Bunlara göre de yorumlar da yapılmıĢtır. 

Elde edilen verilerin sonucunda,  katılımcılar arası bazı değiĢkenlerde görüĢ ayrılığı 

olmakla birlikte, öğrencilerin çoğunlukla devamsızlık yaptıklarını, devamsızlık nedenleri de 

önem sırasına göre sağlık nedenleri, devamsızlık hakkı düĢüncesi, okula gitmek istememe, 

yorucu bir günden sonra dinlenme isteği, izin alma imkânı bulamama, moral bozukluğu, okul 

dıĢı etkinlikler, bazı derslerin öğrencilerin ilgisini çekmemesi, kpss çalıĢmaları ve diğer 

nedenlerin takip ettiğini söyleyebiliriz.  

 

Anahtar kelime: Eğitim, Öğrenci, Devamsızlık 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü/ BURDUR 
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GĠRĠġ 

 Eğitim, insanoğlunun var olduğu günden beri söz konusudur. Ġnsanların ihtiyaçlarına 

göre, eğitimin niteliği, biçimi ve süresi değiĢmiĢtir. Eğitim zaman ve mekân bakımından 

kapsamlı, uzun süreli ve çok boyutludur (Kıncal, 2001). 

 Öğrenciler, eğitim ve öğretim sürecinde psikolojik, biliĢsel ve bedensel sorunlar, 

çeĢitli benlik ve kimlik sorunları ile ekonomik ve toplumsal etmenlerin ürünü olarak aile içi 

ortamların oluĢturduğu sorunların yanında baĢarılı olmak ya da sorunlarla baĢ etme yönündeki 

yaĢantılarını etkileyici ve belirleyici biçimde etki ederler. Bireylerin toplumsal değiĢmeye 

uyum gösterebilmeleri için gerekli olan diğer bir özellik de açık fikirlilik ve hoĢgörüdür. 

Toplumsal değiĢme sürecinde toplumda bir arada bulunan farklı düĢünce ve davranıĢ 

biçimlerinin bireyler ve gruplar arasından çatıĢmaya neden olmaması için okullarda 

öğrencilere hoĢgörü ile davranma alıĢkanlığı kazandırmak gerekmektedir. 

 YaĢamın farklı geliĢim evreleri ve her evrenin beraberinde getirdiği bir olgunluk, 

değiĢim ve geliĢim ve bunlara paralel olarak da kendine has çatıĢmalar, zorlanmalar ve 

problemler var. Genellikle, ödülden çok cezaya dayanan disiplinin ve demokrasiden çok 

yetkici yönetimi uygulandığı okul ve sınıf ortamı öğrenciyi devamsızlığa zorlayabilir (BaĢar, 

1999). Bazı öğrencilere göre okula gitmek heyecan, kaygı ve korku tetikleyici olabilir. 

Devamsızlık, öğrencinin okul korkusu ya da yılgısı olmadan ve yasal bir nedene dayanmadan 

okula gelmesine bir süre kasıtlı olarak ara vermesidir. Okulun gereksiz görünmesinden dolayı 

devamsızlığın birçok nedeni olabilir. Bu durumda devamsızlık yapan öğrencinin sorunlarını 

inceleyip, ona yol göstermek öğrenciyi okula bağlayabilir. Okulun yıldırıcı, bıktırıcı, 

korkutucu havasından kaçmada öğrenci haklı da olabilir. Böylece okulun bu etmenlerden 

temizlenmesi gerekir. 

 Okul korkusu da diğer duygular gibi yaĢamın bir parçasıdır ve çocuklarda sık rastlanan 

bir tepkidir. Normal korkular çocuğun çevresine uyum sağlamasının bir yoludur. Ancak, anne 

ve babaların yanlıĢ tutumları nedeni ile geçici korkular uzun yıllar devam edebilir. Böyle 

durumlarda çocukların güvende olmaları mutlaka sağlanmalıdır. 

 Uzum süreli devamsızlıklar ve okul değiĢtirmeler öğrencinin derslerden geri 

kalmasına ve yeniden uyum sağlamak zorunda bırakabilir. Derse devam etme, okul 

kurallarına uymak açısından gereklidir. Öğretmenlerin not vermede dikkate aldıkları 

ölçütlerden birisi olabilir. Derse düzenli devam eden öğrenciler, dersin gereği olarak 

kendilerinden neler beklendiğini iyi bilen öğrenciler, dersle ilgili strese daha az girerler. 
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Devamı düzenli olan öğrenciler dönem ya da ders yılı boyunca neler yapıldığını bildikleri için 

önceden ders çalıĢma konusunda planlama yapabilirler ve baĢarılı olma sürecini kendileri 

kontrol edebilirler (Yıldırım, 2000). 

 Öğrencilerin akademik baĢarılarına önemli ölçüde etki eden devam ve devamsızlık 

durumu üstünde durulması gereken bir husustur. Bu sebepten dolayı eğitim ve öğretimin 

nitelikli ve verimli olabilmesi için öğrencilerin devamsızlık yapma nedenlerinin araĢtırılarak, 

belirlenip çözülmesi gereklidir. Bu nedenle böyle bir araĢtırmanın yapılması yararlı olacağı 

düĢünülerek bu çalıĢma yapılmıĢtır. 

 

MATERYAL ve METOD 

AraĢtırma, üniversite öğrencilerinin devamsızlık yapma nedenlerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmanın evreni, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, örneklem grubu 

ise eğitim fakültesi öğrencileridir. Amaca uygun 24 maddelik bir anket geliĢtirilerek, 

geçerlilik ve güvenirliği sağlanmıĢtır. Anket, tesadüfî örneklem yöntemi ile 301 öğrenciye 

uygulanmıĢtır. Ġstatistikî iĢlem olarak frekans(f), yüzde(%) ve crosstab (çapraz tablo) iĢlemleri 

yapılmıĢtır. Her soru için verilen cevap gözenekleri incelenerek yorumlanmıĢtır. 
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BULGULAR 

 

Tablo 1. Katılımcıların Devamsızlık Nedenleri ve Dağılımları 

DeğiĢkenler Evet Hayır Toplam 

  

Katılımcıların Aile 

Sorunları Yüzünden 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

46 63 109 

42, 2% 57, 8% 100,0% 

 

Bayan 

75 117 192 

39, 1% 60, 9% 100,0% 

 

Toplam 

121 180 301 

40, 2% 59, 8% 100,0% 

 

Katılımcıların Sağlık 

Sorunları Yüzünden 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

83 26 109 

76, 1% 23, 9% 100,0% 

 

Bayan 

163 29 192 

84, 9% 15, 1% 100,0% 

 

Toplam 

246 55 301 

81, 7% 18, 3% 100,0% 

 

Katılımcıların ArkadaĢlık 

ĠliĢkileri Yüzünden 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

42 67 109 

38, 5% 61, 5% 100,0% 

 

Bayan 

58 134 192 

30, 2% 69, 8% 100,0% 

 

Toplam 

100 201 301 

33, 2% 66, 8% 100,0% 

  

Katılımcıların Uyku 

Problemi Yüzünden 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

43 66 109 

39, 4% 60, 6% 100,0% 

 

Bayan 

65 127 192 

33, 9% 66, 1% 100,0% 

 

Toplam 

108 193 301 

35, 9% 64, 1% 100,0% 

 

Katılımcıların 

ArkadaĢlarından 

DıĢlanmıĢlık DüĢüncesi 

Yüzünden Devamsızlık  

Yapma Oranları 

 

 

Erkek 

12 97 109 

11, 0% 89, 0% 100,0% 

 

Bayan 

10 182 192 

5, 2% 94, 8% 100,0% 

 

Toplam 

22 279 301 

7, 3% 92, 7% 100,0% 
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Tablo 1 devamı 

 

Katılımcıların Derslere 

Yeterince HazırlanamamıĢ 

Olmalarından Dolayı 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

29 80 109 

26, 6% 73, 4% 100,0% 

 

Bayan 

49 143 192 

25, 5% 74, 5% 100,0% 

 

Toplam 

78 223 301 

25, 9% 74, 1% 100,0% 

  

Katılımcıların Moral 

Bozukluğu Yüzünden 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

54 55 109 

49, 5% 50, 5% 100,0% 

 

Bayan 

97 95 192 

50, 5% 49, 5% 100,0% 

 

Toplam 

151 150 301 

50, 2% 49, 8% 100,0% 

 

Katılımcıların Hayal 

Kırıklığı DüĢüncesi 

Yüzünden Devamsızlık 

Yapma Oranları 

 

Erkek 

28 81 109 

25, 7% 74, 3% 100,0% 

 

Bayan 

31 161 192 

16, 1% 83, 9% 100,0% 

 

Toplam 

59 242 301 

19, 6% 80, 4% 100,0% 

 

Katılımcıların Ġzin Alma 

Ġmkânı Bulamamaları 

Yüzünden Devamsızlık 

Yapma Oranları 

 

Erkek 

61 48 109 

56, 0% 44, 0% 100,0% 

 

Bayan 

106 86 192 

55, 2% 44, 8% 100,0% 

 

Toplam 

167 134 301 

55, 5% 44, 5% 100,0% 

  

Katılımcıların Bazı Derslere 

Ġlgi Duymamasından Dolayı 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

56 53 109 

51, 4% 48, 6% 100,0% 

 

Bayan 

89 103 192 

46, 4% 53, 6% 100,0% 

 

Toplam 

145 156 301 

48, 2% 51, 8% 100,0% 

 

Katılımcıların Bazı 

Öğretmenlerle 

Geçinememesi Yüzünden 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

32 77 109 

29, 4% 70, 6% 100,0% 

 

Bayan 

32 160 192 

16, 7% 83, 3% 100,0% 

 

Toplam 

64 237 301 

21, 3% 78, 7% 100,0% 

 

Katılımcıların BaĢka Bir 

ĠĢte ÇalıĢmak Durumunda 

Oldukları Ġçin Devamsızlık 

 

Erkek 

18 91 109 

16, 5% 83, 5% 100,0% 

 

Bayan 

31 161 192 

16, 1% 83, 9% 100,0% 



   
 

 

106 

  

Yapma Oranları  

Toplam 

49 252 301 

16, 3% 83, 7% 100,0% 

 

Tablo 1 devamı 

 

Katılımcıların Zor 

Derslerinin Aynı Günde 

Toplanması Yüzünden 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

31 78 109 

28, 4% 71, 6% 100,0% 

 

Bayan 

34 158 192 

17, 7% 82, 3% 100,0% 

 

Toplam 

65 236 301 

21, 6% 78, 4% 100,0% 

 

Katılımcıların Okulda 

Disiplinin Fazla Olmasından 

Dolayı Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

19 90 109 

17, 4% 82, 6% 100,0% 

 

Bayan 

15 177 192 

7, 8% 92, 2% 100,0% 

 

Toplam 

34 267 301 

11, 3% 88, 7% 100,0% 

 

Katılımcıların Yorucu Bir 

Günden Sonra Dinlenmek 

Ġçin Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

62 47 109 

56, 9% 43, 1% 100,0% 

 

Bayan 

106 86 192 

55, 2% 44, 8% 100,0% 

 

Toplam 

168 133 301 

55, 8% 44, 2% 100,0% 

  

Katılımcıların Kpss 

ÇalıĢmak Ġçin Devamsızlık 

Yapma Oranları 

 

Erkek 

47 62 109 

43, 1% 56, 9% 100,0% 

 

Bayan 

74 118 192 

38, 5% 61, 5% 100,0% 

 

Toplam 

121 180 301 

40, 2% 59, 8% 100,0% 

 

Katılımcıların Olumsuz 

Hava KoĢulları Yüzünden 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

34 75 109 

31, 2% 68, 8% 100,0% 

 

Bayan 

49 143 192 

25, 5% 74, 5% 100,0% 

 

Toplam 

83 218 301 

27, 6% 72, 4% 100,0% 

 

Katılımcıların Harçlık 

Yetersizliğinden Dolayı 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

11 98 109 

10, 1% 89, 9% 100,0% 

 

Bayan 

14 178 192 

7, 3% 92, 7% 100,0% 

 

Toplam 

25 276 301 

8, 3% 91, 7% 100,0% 
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Katılımcıların Can 

Güvenliklerinin Olmadığı 

DüĢüncesi Sebebiyle 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

35 74 109 

32, 1% 67, 9% 100,0% 

 

Bayan 

48 144 192 

25, 0% 75, 0% 100,0% 

 

Toplam 

83 218 301 

27, 6% 72, 4% 100,0% 

Tablo 1 devamı 

 

Katılımcıların Okul DıĢı 

Etkinliklere Katılması 

Sebebiyle Devamsızlık 

Yapma Oranları 

 

Erkek 

62 47 109 

56, 9% 43, 1% 100,0% 

 

Bayan 

86 106 192 

44, 8% 55, 2% 100,0% 

 

Toplam 

148 153 301 

49, 2% 50, 8% 100,0% 

 

Katılımcıların Uygun 

Kıyafetleri Olmaması 

Yüzünden Devamsızlık 

Yapma Oranları 

 

Erkek 

10 99 109 

9, 2% 90, 8% 100,0% 

 

Bayan 

12 180 192 

6, 3% 93, 8% 100,0% 

 

Toplam 

22 279 301 

7, 3% 92, 7% 100,0% 

  

Katılımcıların Devamsızlık 

Hakkı DüĢüncesi Nedeniyle 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

 

Erkek 

60 49 109 

55, 0% 45, 0% 100,0% 

 

Bayan 

124 68 192 

64, 6% 35, 4% 100,0% 

 

Toplam 

184 117 301 

61, 1% 38, 9% 100,0% 

 

Katılımcıların Okula 

Gitmek Ġstememelerinden 

Dolayı Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

62 47 109 

56, 9% 43, 1% 100,0% 

 

Bayan 

109 83 192 

56, 8% 43, 2% 100,0% 

 

Toplam 

171 130 301 

56, 8% 43, 2% 100,0% 

 

Katılımcıların Diğer 

Sebeplerden Dolayı 

Devamsızlık Yapma 

Oranları 

 

Erkek 

12 97 109 

11, 0% 89, 0% 100,0% 

 

Bayan 

12 180 192 

6, 3% 93, 8% 100,0% 

 

Toplam 

24 277 301 

8, 0% 92, 0% 100,0% 
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TARTIġMA VE SONUÇ 

AraĢtırma üniversite okuyan öğrencilerin devamsızlık yapma nedenlerini belirlenmesi 

amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmaya toplam 109 erkek, 192 bayan olmak üzere toplam 301 

öğrenci katılmıĢtır. 

 Katılımcı öğrencilerin devam ve devamsızlıkla ilgili soru önermelerine dönük 

verdikleri cevap dağılımları aĢağıdaki gibidir. 

 Soru önermelerinden;  

―Aile sorunları yüzünden devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %40,2‘si evet, %59,8‘i 

hayır, 

―Sağlık sorunları yüzünden devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %81,7‘i evet, %18,3‘ü 

hayır, 

―ArkadaĢlık iliĢkileri yüzünden devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %33,2‘si evet, 

%66,8‘i hayır, 

―Uyku problemi yüzünden devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %35,9‘evet, %64,1‘i 

hayır, 

―ArkadaĢlarınızdan dıĢlanmıĢlık düĢüncesi yüzünden devamsızlık yapar mısınız‖ 

sorusuna; %7,3‘ü evet, %92,7‘si hayır, 

―Derslere yeterince hazırlanamamıĢ olmanızdan dolayı devamsızlık yapar mısınız‖ 

sorusuna; %25,9‘u evet, %74,1‘i hayır, 

―Moral bozukluğu yüzünden devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %50,2‘si evet, %49,8‘i 

hayır, 

―Hayal kırıklığı düĢüncesi yüzünden devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %19,6‘sı evet, 

%80,4‘ü hayır, 

―Ġzin alma imkânı bulamamanızdan dolayı devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %55,5‘i 

evet, %44,5‘i hayır, 

―Bazı derslere ilgi duymadığınız için devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %48,2‘si evet, 

%51,8‘i hayır, 

―Bazı öğretmenlerle geçinememenizden dolayı devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; 

%21,3‘ü evet, %78,7‘si hayır, 

―BaĢka bir iĢte çalıĢtığınız için devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %16,3‘ü evet, 

%83,7‘si hayır, 
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―Zor derslerinin aynı günde toplanmasından dolayı devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna;  

%21,6‘sı evet, %78,4‘ü hayır, 

―Okulda disiplinin fazla olmasından dolayı devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %11,3‘ü 

evet, %88,7‘si hayır, 

―Yorucu bir günden sonra dinlenmek için devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %55,8‘i 

evet, %44,2‘si hayır, 

―Kpss çalıĢmak için devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %40,2‘si evet, %59,8‘i hayır, 

―Olumsuz hava koĢulları yüzünden devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %27,6‘sı evet, 

%72,4‘ü hayır, 

―Harçlık yetersizliğinden dolayı devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %8,3‘ü evet,  

%91,7‘si hayır, 

―Can güvenliğinizin olmadığı düĢüncesi sebebiyle devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; 

%27,6‘sı evet, %72,4‘ü hayır, 

―Okul dıĢı etkinliklere katılmak için devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %49,2‘si evet, 

%50,8‘i hayır, 

―Uygun kıyafetiniz olmadığı için devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %7,3‘ü evet, 

%92,7‘si hayır, 

―Devamsızlık hakkı düĢüncesi nedeniyle devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %61,1‘i 

evet, %38,9‘u hayır, 

―Okula gitmek istemediğiniz için devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %56,8‘i evet, 

%43,2‘si hayır, 

―Diğer sebeplerden dolayı devamsızlık yapar mısınız‖ sorusuna; %8,0 evet, %92,0‘si 

hayır dedikleri görülmektedir(Tablo1). 

Elde edilen tüm veriler sonucunda toplamda öğrencilerin daha çok, sağlık nedenleri, 

devamsızlık hakkı düĢüncesi, okula gitmek istememe, yorucu bir günden sonra dinlenme 

isteği, izin alma imkânı bulamama, moral bozukluğu, okul dıĢı etkinlikler, bazı derslerin 

öğrencilerin ilgisini çekmemesi, Kpss çalıĢmaları gibi nedenlerden dolayı devamsızlık 

yaptıklarını söyleyebiliriz. Cinsiyetler arası görüĢlerde de anlamlı bir görüĢ ayrılığı yoktur. 
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ÖNERĠLER 

 

* Rehberlik hizmetleri konusunda öğrencilere daha fazla bilgi verilmelidir, 

* Öğrencilerin okul rehberlik kollarından daha fazla faydalanmaları sağlanmalıdır, 

* Okul yöneticileri ile öğrenciler arasında sağlam köprüler kurulmalıdır, 

* Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle daha yakın iliĢkiler kurmasını sağlayan sosyal 

etkinlikler düzenlenmelidir, 

* Ders programları hazırlanırken öğrenci performansları göz önüne alınmalıdır.  

* Ekonomik durumu kötü olan öğrencilere burs imkânı sağlanmalıdır ya da okulda 

çalıĢabilecekleri kısmi zamanlı iĢlere yönlendirilmelidir, 

* Okul içerisinde her türlü tehlikeye karĢı güvenlik önlemleri alınmalı ve gerekli görevliler 

bulundurulmalıdır, 

* Okul içi ve okul dıĢı sosyal etkinlikler göz önüne alınarak ders saatleri kaydırılabilir, 

* Öğrencinin okuldan uzaklaĢmasına neden olan tüm sebepler bilinerek gerekli çözüm yolları 

için yardımcı olunmalıdır. 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN DERS PLANINA ĠLĠġKĠN TUTUM 

ÖLÇEĞĠ (BEDPĠTÖ) 

 

     ATTITUDE SCALE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ON LESSON 

PLANS   

Ferhat ÇĠFÇĠ*   

* Hamam Karatahta İÖO. Beden Eğitimi Öğretmeni,  Mut / Mersin 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin ders planına ilişkin tutumlarını 

belirleyen bir ölçek geliştirmektir. Çalışmaya 88 bayan, 130 erkek olmak üzere toplam 218 

beden eğitimi öğretmeni katılmıştır.  Ölçeğin deneme formunda 30 madde yer almakta iken, 

yapılan analizler sonucunda 13 maddeden oluşan nihai ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin yapı 

geçerliliğinin test etmek için faktör analizi kullanılmış ve tek faktör ile açıklanan varyansın % 

58.45`i bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık değeri (Cronbach Alpha)  .95`tir. 

Anahtar Kelimeler: Ders Planı, Tutum Ölçeği. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to develop a scale to determine the attitudes of physical 

education teachers on lesson plan. Participants of this study consisted of 88 female and 130 

male physical education teachers, 218 in total. As the pilot form of the scale consisted of 30 

items, as the result of the analysis, a final scale was created consisting of 13 items. Factor 

analysis was used for testing the structure validation of the scale and percent of variance 

explained by one-factor is 58.45 %. The internal consistency value (Cronbach Alpha) of the 

scale was .95. 

Key Words: Lesson Plan, Attitude Scale.    
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GĠRĠġ 

Öğretmenlerin, öğretim etkinliklerini baĢarı ile gerçekleĢtirebilmeleri, onların yıllık 

plan, ders planı, gezi, gözlem, deney gibi öğretim etkinliklerini ilkelerine uygun olarak 

planlayabilmesi ile doğrudan iliĢkilidir. ġayet öğretmen sınıf, ders vb. öğretim etkinliklerini 

uygulanan programın ilkelerine uygun olarak planlayıp, planladığı biçimiyle uygulamıyorsa, 

o programın genel baĢarıyı yakalaması olası değildir (1). 

 Planlı ve programlı yapılan bir eğitim-öğretim, hem verimli çalıĢmayı hem de hedefe 

kısa yoldan ulaĢmayı sağlar. Plan yapmak, zorunlu olmanın ötesinde her Ģeyden önce derse 

giren öğretmene güven duygusu vermektedir (2,3).    

Freiberg ve Driscoll (1992) tarafından yapılan çalıĢmalarda plan yapmanın öğretim 

sürecini daha amaçlı hale getirdiği ve etkililiğini artırdığı gözlemlenmiĢtir. Clark ve Dunn 

(1991), Clark ve Peterson (1986, 1993), Frieberg ve Driscoll (1992) dikkatle hazırlanan 

öğretim planlarının, dersin içeriğini ve bu içerikle iliĢkili sınıf içi etkinlikleri anlamlı ve 

amaca dönük bir çerçeveye oturtma konusunda öğretmenlere önemli katkılarının olduğunu 

belirtmektedir (4). ÇalıĢmalarında benzer bir sonuca ulaĢan Duchastel-Brown (1970) 

hazırlanan öğretim planlarının ve belirlenen öğretim hedeflerinin, öğretim sürecini 

kolaylaĢtırdığını ve baĢarıyı artırdığını dile getirmektedir (5).                  

AraĢtırmalar iyi planlanmıĢ bir dersin zaman kaybını azalttığını ve derste öğrenmeye 

harcanan zamanı artırdığını, öğrencilerin yeni öğrenilenleri daha iyi kavramalarını ve önceki 

bilgileri özümsemelerini sağladığını göstermektedir (4). Öğretmenin, plan yaparken öğretim 

hedeflerini belirleme, öğretim sürecine iliĢkin kararlar alma ve öğretim stratejilerini seçme 

konularında araĢtırmalar yapan Zahorik (1970) ise bir dersin etkili olabilmesi için mutlaka 

amaçların ve sınıf içi etkinliklerin belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Çünkü 

planlanmamıĢ bir ders amaçsız ve verimsiz öğrenmeyle sonuçlanabilir (5). 

McCutcheon‘a (1982) göre günlük planlar, öğretmen hazırlığının önemli bir 

boyutudur. En deneyimli öğretmenlerin bile öğretim sürecini belirgin hale getirmek ve amaca 

yönelik bir öğretim süreci oluĢturmak için günlük plan hazırlamaları gerekmektedir (6). 

Arnold (1988) etkili öğretim planı hazırlamanın öğretmen performansını değerlendirmede 

önemli bir ölçüt olması gerektiğini belirtmektedir (5). Carter ve Lee (1989) tarafından yapılan 
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bir çalıĢma, öğretmen adaylarının kötü hazırlanmıĢ bir planı, bir dersin baĢarısız olmasının 

asıl nedeni olarak gördükleri sonucunu ortaya koymuĢtur (6).      

Arends (7), öğretim planlarının daha az disiplin problemi olan ve daha iyi yönetilen 

öğretim ortamları oluĢturmaya önemli katkısının olduğunu belirtmektedir. Hazırlanan planlar 

yoluyla öğretmenler, amaçlarını ve sınıf kurallarını daha iyi belirlemekte ve bu çerçevede 

gerçekleĢen sınıf içi etkinliklerin öğrenmeye katkısı daha fazla olmaktadır. Wood ve Jones 

(8)`a göre ise etkili öğretim; iyi planlanmıĢ, iyi düzenlenmiĢ ve iyi sunulmuĢ ders planlarının 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Öğretmenlerin, ders planına iliĢkin olarak bilgi ve becerilerinin yeterli olması, konuya 

iliĢkin davranıĢları göstermede yeterli olabilir fakat öğretmen gerektiği kadar güdülenmez ve 

olumlu tutum içerisinde olmazsa davranıĢları gerçekleĢtirmeye dönük yeterli eğilimi 

göstermeyebilir. Bu nedenle, öğretim sürecinde öğretmenlerin plana iliĢkin olumlu bir tutum 

içerisinde olmaları gerekmektedir.  

 Eğitim sisteminin önemli bir parçası olan ders planlarının geliĢtirilmesi ve 

iyileĢtirilmesi çabaları, öncelikle çeĢitli kesimlerinden verilerin toplanarak bilimsel biçimde 

saptanmasını gerektirmektedir. Böyle bir saptamanın ancak nitelikli ölçme araçlarının 

geliĢtirilmesi ile mümkün olacağı ortadadır.  Bu bağlamda beden eğitimi öğretmenlerinin ders 

planına iliĢkin tutumlarının ortaya konulması büyük bir önem taĢımaktadır. AraĢtırmanın 

amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin ders planına iliĢkin tutumlarını belirleyen likert tipi bir 

ölçek geliĢtirerek öğretmenlerin bu konuda duyuĢsal yönünün ölçülmesi ve çözüm yolları 

üretilmesine katkı sağlamaktır.  

Ölçeğin GeliĢtirilmesi 

Ölçeğin Ön Hazırlık ve Ölçek Maddelerinin GeliĢtirilmesi 

Beden eğitimi öğretmenlerinden oluĢan 30 kiĢilik bir gruba ders planına iliĢkin duygu 

ve düĢüncelerini açıklayan bir kompozisyon yazmaları istenmiĢtir. Birinci aĢamada yazılan 

kompozisyonlar okunarak, bu kompozisyonlarda tutum cümlesi olarak kullanılabilecek olan 

36 ifade belirlenmiĢtir. Bu cümleler, madde yazım tekniğine uygun olarak düzeltilmiĢ ve 

yeniden ifade edilmiĢtir. 

Düzeltilen ve yeniden yazılan cümleler, beden eğitimi öğretmenlerinin ders planına 

iliĢkin tutumların biliĢsel, duyuĢsal ve davranıĢsal bileĢenleri dikkate alarak 

değerlendirilmiĢtir.  Daha sonra maddeleri dil ve kapsam açısından değerlendirmek üzere bir 

ölçme, üç beden eğitimi olmak üzere dört öğretim elemanının görüĢüne baĢvurulmuĢtur. 
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Yapılan eleĢtiriler ve düzeltmeler dikkate alınarak değiĢiklikler yapılmıĢtır. Sonuç olarak 31 

madde ölçeğe alınarak geliĢtirme formu hazırlanmıĢtır.  

Ölçek, olumluluk ve olumsuzluk sıralaması dikkate alınarak ve cevaplayıcıda bir tepki 

kurulumu oluĢmasını engelleyecek Ģekilde sıralanmıĢtır. Ölçek, beĢ dereceli likert tipi 

Ģeklinde olmasına karar verilmiĢtir. 

Madde formunun sayfa yapısı oluĢturulurken öncelikle yönerge kısmı yazılmıĢtır. 

Devamında betimsel bilgileri içeren sorular yazılmıĢ ve formun en sonunda ise, beden eğitimi 

öğretmenlerinin ders planına iliĢkin tutum maddelerine yer verilmiĢtir. Ayrıca maddelerin 

cevaplama seçenekleri bir form üzerinde ve cevaplar maddelerin sağına gelecek Ģekilde 

düzenlenmiĢtir. Son düzeltmeler yapıldıktan sonra ön deneme uygulaması için hazır hale 

getirilmiĢtir.   

Ön Deneme Uygulaması 

 Ölçeğin ön deneme aĢamasında, 31 maddeden oluĢan ölçeğin cevaplanabilme süresi 

ile anlaĢılırlığının saptanması amacıyla 25 beden eğitimi öğretmenine bire bir uygulanmıĢ. 

Uygulama sonucunda alınan dönütlere dayalı olarak ifadelerin anlaĢılırlığını sağlayacak 

düzeltmeler yapılmıĢ, bir ifade ölçekten çıkarılarak ölçek 30 madde ile deneme 

uygulamasına hazır hale getirilmiĢtir.   

Deneme Uygulaması 

Deneme uygulamasında veri toplanan örneklem Ģu Ģekildedir: 

Tablo 1: Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul türü ve cinsiyetlerine göre dağılımı; 

Kategori Bayan Erkek Toplam 

Ġlköğretim 

Ortaöğretim 

74   

14 

102                                                                         

28 

176         

  42 

Toplam  88 130 218 

Ölçeğin nihai formu Mersin il sınırları içerisinde çalıĢan 88 bayan ve 130 erkek 

olmak üzere toplam 218 beden eğitimi öğretmenine seçkisiz olarak uygulanmıĢtır. 
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Deneme Uygulaması ve Madde Seçimi 

Ölçeğin deneme formunun 30 maddesinden hangilerinin iĢlediğini belirlemek için 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Tekniği ile yapılan madde-test toplam 

korelasyonlarına bakılmıĢ ve bazı maddelerin anlamlılık düzeyinin .35 altında olduğu 

görülmüĢtür. Ayrıca bazı maddelerin düĢük korelasyon katsayısına sahip olmaları ve 

ölçekteki yapısal özelliklerin incelenmesinin gerekmesi nedeniyle ayrıca faktör analitik 

tekniklere baĢvurulmuĢtur. Yapılan temel bileĢenler faktör analizi sonucunda, özdeğeri 

(eigenvalue) 1.00 `den büyük 6 faktör ortaya çıkmıĢtır. Yapılan bir dizi iĢlemden sonra gerek 

madde-toplam test korelasyonu göreli olarak düĢük, gerekse faktör yükü vermeyen veya 

düĢük olan maddeler çıkarılarak asıl ölçeği oluĢturmak için maddeler seçilmiĢtir. Ölçekten, bu 

ölçütlere göre seçilen maddelerin numaraları tablo 2`de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Ölçekten seçilen maddeler; 

Seçilen Maddeler 

9, 14, 17, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36 

Maddeler çıkarıldıktan sonra yapılan faktör analizi sonucunda, maddelerin tek faktör 

altında toplandığı ve toplam varyansın %58,45`i açıklanmaktadır. Ayrıca bu faktörün 

özdeğeri 7.6`dır. 

Tablo 3: Seçilen maddelerin,  faktör yükleri ve madde-test toplam korelâsyonları;  

Maddeler Faktör Yükü 
Madde-Test Top. 

Korelasyonu 

9. Ders planı yaparak girdiğim derslerde konuya daha hakim oluyorum. .730 .677 

14. Ders planı yaparak derse girdiğimde sınıfta istenmeyen öğrenci 

davranıĢlarını önlediğimi düĢünüyorum.  

.685 .633 

17. Öğretmenler derslere ders planı yaparak girmelidir. .645 .592 

20. Ders planının derslerdeki verimliliğimi arttırdığını düĢünüyorum. .731 .683 

23. Ders planı yaparak girdiğim derslerde sınıf yönetimi konusunda 

sorun yaĢamıyorum. 

.742 .695 

25. Ders planı hazırlarken kendi eksikliklerimi de fark ediyorum. .688 .629 

27. Ders planı yaptığımda kendimi geliĢtirdiğimi düĢünüyorum. .761 .713 

28. Ders planı hazırlarken derse de hazırlanmıĢ oluyorum. .837 .794 

30. Ders planı yaparak girdiğim derslerde, öğrencilerden gelecek .795 .747 
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muhtemel soruları da öngörebildiğimi düĢünüyorum. 

31. Ders planı yapmak farklı bakıĢ açıları geliĢtirmeme katkıda 

bulunuyor.  

.873 .837 

32. Ders planı yaparak girdiğim derslerde zamanı daha etkin 

kullanıyorum. 

.865 .828 

33. Ders  planı sayesinde bir önceki dersteki eksikliklerimi 

tamamlıyorum. 

.736 .679 

36. Ders planı hazırlayarak girdiğim derslerde öğrencilerin derse 

katılımını artırdığıma inanıyorum. 

.812 .773 

 

Ölçeğin Güvenilirliğine ĠliĢkin Bulgular  

Güvenirlik, bir ölçme aracının hatalardan arınık olarak ölçme yapabilme 

yeterliliğidir. Bu anlamda güvenirlik katsayısı, ölçmelerdeki hatayı değil, hatasızlığı 

belirtir. Güvenirlik mutlaka görgül yollarla saptanır ve sayısal bir değerle ifade edilir. Bu 

sayısal değer genellikle bir korelasyon katsayısıyla ifade edilmesine karĢın, güvenirlik 

katsayısı daima 0-1 arasında bir değer alır (9). 

Ölçek, bir bütün olarak görüĢleri ölçmekle birlikte, bu bölümde güvenilirliği hesaplamak 

için ölçeğin güvenilirlik katsayıları bir içtutarlık katsayısı olan Cronbach Alpfa ile 

hesaplanmıĢtır. Ölçeğin deneme formundaki 30 madde üzerinden Cronbach Alpfa katsayısı 

.641 olarak bulunmuĢtur. Maddeler seçildikten sonra ölçeğin kalan 13 maddesinin 

içtutarlılık katsayısı .939  olarak bulunmuĢtur. Bu sonuç, ölçeğin tutarlı ve güvenilir ölçme 

yaptığının kanıtıdır. Denemelik BEDPĠTÖ ölçeğinin içtutarlık katsayısı Cronbach 

Alpfa`nın daha yüksek olması, Cronbach Alpfa`nın madde sayısının bir fonksiyonu 

olmasından, dolayısıyla madde sayısının 13`e inmesinden kaynaklanmaktadır.   

Tablo 4: BEDPİTÖ ölçeğinin içtutarlık katsayısı (cronbach alpha); 

Ölçek Cronbach Alpfa 

Toplam Test .939 

Görüldüğü gibi, BEDPĠTÖ ölçeğinin içtutarlık katsayıları kabul edilebilir düzeydedir; 

dolayısıyla, BEDPĠTÖ güvenilir bir ölçektir. 
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Geçerlik  

Gerek madde yazım sürecinde izlenen yol, gerek madde-toplam test korelasyon 

katsayılarının yüksekliği, gerekse bunlara paralel olarak bulunan iç tutarlılık katsayısının 

yüksekliği kapsam geçerliliğinin kanıtıdır.  

Ölçeğin yapı geçerliği için öncelikle faktör analizine veri yapısının uygun olup 

olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı analizi ve Barlett Sphercity testi ile 

incelenmiĢtir. KMO değeri .884 ve Barlett testi değeri ise 4546.238 olarak saptanmıĢ ve her 

iki test sonucu da anlamlı bulunmuĢtur (p< .05).  

Daha sonra yapılan faktör analizi sonucunda, maddelerin tek bir faktörde toplanması 

ve toplam varyansın % 58,45`ini açıklaması ölçeğin yapı geçerliğinin kanıtıdır.  

 Ayrıca, tüm maddelerin ayırt edici özelliği görüldükten sonra,  araĢtırma 

örnekleminde yer alan bazı değiĢkenlerin ölçeğin deneme formundan aldıkları toplam 

puanlara ―t testi‖ yapılmıĢtır.   

Bazı DeğiĢkenler Açısından BEDPĠTÖ 

1. BEDPĠTÖ Puanlarının Cinsiyete Göre FarklılaĢmaları:     

 Cinsiyeti arasındaki farklılık, bağımsız gruplar için ―t‖ testi ile yapılmıĢtır. 

Tablo 5: BEDPİTÖ puanının cinsiyetler arası karşılaştırması; 

Cinsiyet n X S. Sapma t 

Bayan  

Erkek 

88 

130 

40.43 

41.87 

12.13 

13.43 
-0.78* 

* p>.05 

Tablonun incelenmesinden anlaĢılacağı gibi, Ölçekten alınan puanının cinsiyet 

açısından karĢılaĢtırmasında fark bulunamamıĢtır. 

2.  BEDPĠTÖ Puanlarının Plan Yapma Durumuna Göre FarklılaĢmaları:     

Beden eğitimi öğretmenlerinin plan yapma değiĢkenine göre ölçekten aldıkları toplam 

puanların farklılıklaĢma durumuna bağımsız gruplar için ―t‖ testi ile bakılmıĢtır. 

Tablo 6: Plan yapma durumuna göre BEDPİTÖ puanının karşılaştırması; 

Plan Yapma Durumu n X S.S. t 

Evet 

Hayır 

154 

64 

42.58 

38.18 

13.19 

11.74 
2.356* 

* p<.01 
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 Beden eğitimi öğretmenlerinin plan yapma durumu açısından yapılan t testi sonucunda 

yapılan karĢılaĢtırmada plan yapan öğretmenlerden yana manidar düzeyde bir fark 

bulunmuĢtur. 

Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi 

Ölçek beĢli dereceleme Ģeklinde ve 14 maddeden oluĢmaktadır. Ölçekten alınabilecek 

en düĢük puan 13, en yüksek puan 65`dir. Bu haliyle ölçekten alınan toplam puanlar, madde 

sayısına (13) bölünerek, bireylerin elde ettikleri ortalama madde puanlarına göre, beden 

eğitim öğretmenlerinin plana iliĢkin tutumları bir yargıya varılabilir. Bu durumda ölçekten 

3`ün üzerinde öğretmenler olumlu, 3`ün altında puan alan öğretmenler ise olumsuz tutuma 

sahip olarak değerlendirilebilir.       

SONUÇ 

―Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Planına ĠliĢkin Tutum Ölçeği (BEDPĠTÖ)‖; 

güvenilirlik, geçerlilik ve diğer analiz sonuçları göz önüne alındığında, ölçeğin beden eğitimi 

öğretmenlerinin plana iliĢkin tutumlarını yordama da kullanılabilir olduğunu göstermektedir.   
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ÖZET 

Eğitimde kullanılan ölçme araçlarından bazıları bireylerin bir okulda ya da bir iĢte 

göstermeleri beklenen baĢarıları yordamak amacıyla düzenlenmektedir. Bunun somut bir 

örneği üniversitelere alınacak öğrencileri seçmek için yapılan sınavlardır. Bu amaçla, 

öğrencilerin tümüne bir ya da birkaç test uygulanmaktadır. Seçme sınavlarında uygulanan 

testlerden elde edilen puanlar, adayların gelecekteki baĢarılarının yordayıcısı olarak 

kullanılmaktadır. 

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerine öğrenci alınırken Öğrenci Seçme 

Sınavı ve özel yetenek testleri uygulanmaktadır. Dayanıklılık ve beceri koordinasyon beceri 

testleri bu yöntemlerdendir. 

Yapılan bu çalıĢmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümünde okumakta olan öğrencilerin Öğrenci Seçme Sınavı puanları ve 

özel yetenek sınav derecelerinin branĢ derslerdeki ve diğer derslerdeki akademik baĢarıya 

olan etkileri belirlenmiĢtir. 

 

 Anahtar kelimler: Yordama, mekik koĢusu, beceri koordinasyon testi 

  

Abstract 

Some of the measurements tools that are used in the education have been arranged in 

order to estimate the expected successes which individuals show in a school or in a job. One 

of the concrete sample is the examinations performed to select the students for universities. 

So, one or more tests have been applied to students. The points that obtained from the tests 

have been used to indicate canditates‘ success in the future. 
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The student select exam and ability tests are applied to select students for Physical 

Education and Sport departments of Universities. Shuttle run and coordination and skill tests 

are two of them. 

In this study the effect of the grades that the students educated in the pepartment of 

physical education and sports got in the exam, which was performed by student select exam 

and their grades in ability test on their academic success of their branch and the other subjects 

have been indicated. 

 

Key words: Estimation, shuttle run, coordination and skill test 

 

GĠRĠġ 

Üniversitelerimizde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümleri ile Eğitim 

Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerine özel yetenek sınavları ile 

öğrenci alınmaktadır. Söz konusu kurumlara öğrenci alınırken öncelikle Öğrenci Seçme 

Sınavı (ÖSS) baraj puanı uygulaması yapılmaktadır. (1). 

Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjan Kılavuzunda belirtilen esaslara bağlı kalınarak her bölüm baĢvuru yapan adaylar 

arasından en iyilerini seçmek üzere sınav Ģeklini belirleyebilmektedir (2). Ancak, özel yetenek 

sınavının uygulanıĢ Ģekli konusunda varılmıĢ bir ortak karar bulunmamaktadır (3, 4). Her 

üniversite kendi olanakları doğrultusunda sınav Ģeklini belirlemektedir.  

Nesneler ya da özellikler ile ilgili ölçmelerde belirli ölçme araçları kullanılmaktadır. 

Bir ölçme aracı, her Ģeyden önce, ölçülecek özellik ya da özellikleri tam ve doğru olarak ve 

amaç dıĢı özellikleri karıĢtırmadan ölçebilmelidir. Bu durum ölçme aracının geçerliliğini ifade 

etmektedir (5). Yordama geçerliliği eğitimde kullanılan testler için söz konusu olabilecek 

geçerlik türlerinden birdir. Yordam bir tahmindir. Bir tahminin yordama olabilmesi için 

geleceğe dönük olması ve belli bilgiler temelinde bazı teknikler kullanılarak yapılmıĢ olması 

gerekmektedir. KiĢilerin gelecekteki baĢarılarını yordamak için kullanılan testlerin yordama 

geçerliğine sahip olması istenir. Bir testin yordama geçerliği o testten elde edilen puanlarla 

testin yordamak için düzenlendiği değiĢkenin doğrudan ölçüsü olan ve daha sonra elde edilen 

ölçüt arasındaki korelasyondur. Bu Ģekilde hesaplanan korelasyon katsayısı yordama geçerliği 

katsayısı olarak adlandırılmaktadır (6).  
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Yapılan çalıĢmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümüne 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında yerleĢmiĢ olan 

öğrencilerin ÖSS sınav puanlarının özel yetenek sınavında uygulanan mekik koĢu testi ve 

koordinasyon beceri parkur testi puanlarını yordama baĢarısı ile ÖSS, mekik ve beceri testi 

puanlarının eğitim-öğretim sürecindeki akademik baĢarı puanları arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. 

 

YÖNTEM 

Yapılan çalıĢmada kullanılan veriler YYÜ, Eğitim Fakültesi öğrenci iĢlerinden alınan 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin 2005, 2006, 2007 ve 2008 giriĢ 

yıllarına ait ÖSS, özel yetenek, akademik ortalama ve ders baĢarı puanlarına ait verilerdir. 

Ders baĢarı puanları çalıĢmanın yapıldığı dönem içersinde elde edilen notlar üzerinden 

değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada 99 erkek ve 60 bayan öğrenci olmak üzere toplam 159 

öğrenciye ait bilgiler kullanılmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesi için SPSS 15.0 istatistik paket 

programı kullanılmıĢtır.  

 

ĠSTATĠSTĠKSEL ANALĠZ 

ÇalıĢmada kullanılan veriler üzerinde ÖSS puanının mekik koĢusu, koordinasyon 

parkuru ve akademik ortalamaları üzerindeki yordama gücünü belirlemek için korelasyon 

analizi uygulanmıĢtır. Aynı Ģekilde birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin yarı yıl akademik 

ortalamaları ve dersleri arasındaki korelasyon test edilmiĢtir. Cinsiyet faktörü dikkate alınarak 

bu değiĢken ile ÖSS, mekik koĢusu, koordinasyon beceri parkuru, akademik ortalama ve ders 

notları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi için tek yönlü varyans analizi yapılmıĢtır. 

 

BULGULAR 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okumakta olan öğrencilerin baĢarı 

puanlarına ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1‘de belirtildiği gibidir. 

  

Tablo 1. Tüm öğrencilerin puanlarına ait tanımlayıcı istatistikler 

DeğiĢken Ortalama Max Min Standart Sapma 

ÖSS Puanı 231.830 276.181 189.912 14.926 

Mekik koĢusu 118 160 68 27 
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Beceri koord. 26.44 38.32 21.40 3.41 

Akademik ort. 59.06 80.68 8.57 12.45 

 

Tablo 1‘de verilen değerler incelendiğinde özellikle ÖSS en yüksek puanının dikkat 

çekici derecede yüksek olduğu gözlenmektedir. Akademik ortalama ise en küçük değerlerin 

etkisi ile 59.06 olarak elde edilmiĢtir. 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde halen okumakta olan tüm öğrenciler 

için çeĢitli değiĢkenler arasındaki korelasyon analizi sonuçları Tablo 2‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 2. Tüm öğrencilere ait korelasyon analizi sonuçları 

 ÖSS Mekik En iyi Ako yy1 yy2 yy3 yy4 yy5 yy6 yy7 

ÖSS Puanı 
1.000 

.101 -.132 .181 .105 -.050 .112 .329 .314 -.231 -.074 

 .205 .098 .023 .190 .592 .227 .003 .006 .163 .664 

Mekik .101 
1.000 

-.733 .038 .034 .105 -.048 .088 .195 -.237 .024 

 .205 .000 .636 .671 .257 .602 .443 .091 .151 .889 

En iyi -.132 -.733
**

 
1.000 

.136 .104 .144 .273 .057 -.077 .389 .079 

 .098 .000 .089 .194 .119 .003 .623 .510 .016 .644 

Ako .181
*
 .038 .136 

1.000 
.825 .767 .865 .812 .821 .842 .329 

 .023 .636 .089 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .047 

yy1 .105 .034 .104 .825 
1.000 

.609 .613 .564 .600 .590 .198 

 .190 .671 .194 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .240 

yy2 -.050 .105 .144 .767 .609 
1.000 

.658 .606 .645 .523 .286 

 .592 .257 .119 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .086 

yy3 .112 -.048 .273
**

 .865 .613 .658 
1.000 

.612 .627 .369 .191 

 .227 .602 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .023 .257 

yy4 .329
**

 .088 .057 .812 .564 .606 .612 
1.000 

.710 .578 .101 

 .003 .443 .623 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .553 

yy5 .314
**

 .195 -.077 .821 .600 .645 .627 .710 
1.000 

.436 .205 

 .006 .091 .510 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .223 

yy6 -.231 -.237 .389
*
 .842 .590 .523 .369 .578 .436 

1.000 
.291 

 .163 .151 .016 .000 .000 .001 .023 .000 .007 .081 

yy7 -.074 .024 .079 .329 .198 .286 .191 .101 .205 .291 
1.000 

 .664 .889 .644 .047 .240 .086 .257 .553 .223 .081 

*
 p<0.05 

**
p<0.01  
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Tablo 2‘de verilen değerler incelendiğinde bölümde bulunan tüm öğrencilerin ÖSS 

puanı ile akademik ortalamalar arasındaki korelasyonun anlamlı olduğu (p=0.023) dolayısı ile 

ÖSS sınavından elde edilmiĢ olan puanların akademik baĢarı ortalamaları için yordama 

özelliğine sahip olduğu sonucu elde edilirken, mekik ve beceri koordinasyon parkurundan 

elde edilmiĢ olan puanların akademik ortalama için yordama özelliğine sahip olmadığı 

belirlenmiĢtir.  Ayrıca, ÖSS puanı ile 4. ve 5. yarı yıl ortalama baĢarı puanları arasındaki 

korelasyonun anlamlı olduğu görülmektedir. Mekik koĢusu puanı ile beceri koordinasyon 

parkuru dereceleri arasında yüksek derecede negatif bir iliĢki olduğu, beceri koordinasyon 

puanı ile 3. ve 6. yarı yıl akademik ortalamaları arasında pozitif yönde bir iliĢkinin olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Yukarıda belirtilen değiĢkenlerin (ÖSS puanı, mekik, beceri koordinasyon ve 

akademik ortalama) cinsiyete göre elde edilen tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3‘de verilmiĢtir. 

Tablo 3. Tüm öğrencilerin cinsiyete göre tanımlayıcı istatistikleri 

DeğiĢkenler Cinsiyet Ortalama Maksimum Minimum Standart Sapma 

ÖSS Puanı 
Erkek 234.975 267.523 201.998 12.271 

Bayan 226.641 276.181 189.912 17.392 

Mekik 
Erkek 139 160 131 6 

Bayan 85 105 68 8 

Beceri 
Erkek 24.21 27.02 21.40 1.21 

Bayan 30.13 38.32 25.20 2.57 

Akademik 

Ortalama 

Erkek 59.75 80.68 17.70 12.02 

Bayan 57.92 78.28 8.57 13.14 

 

Tablo 3‘de belirtildiği gibi tüm değiĢkenlerde erkek öğrencilerin ortalama değerleri 

daha yüksek elde edilmiĢtir. Bayan öğrenciler sadece ÖSS maksimum puanda ön plana 

çıkmaktadırlar.  

 

Cinsiyet faktörünün belirtilen değiĢkenler ile olan iliĢkileri incelendiğinde elde edilen 

bilgilere ait varyans analiz değerleri Tablo 4‘de belirtildiği gibidir.  

Tablo 4. Cinsiyet faktörüne ait varyans analizi değerleri 

Varyans Analiz Tablosu 

 Kareler toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 
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ÖSS Gruplar arası 2595.007 1 2595.007 12.496 .001 

 Gruplar içi 32604.016 157 207.669   

 Toplam 35199.023 158    

Mekik Gruplar arası 108623.773 1 108623.773 2.272E3 .000 

 Gruplar içi 7506.378 157 47.811   

 Toplam 116130.151 158    

En iyi Gruplar arası 1307.545 1 1307.545 385.089 .000 

 Gruplar içi 533.084 157 3.395   

 Toplam 1840.629 158    

yy6 Gruplar arası 2164.807 1 2164.807 6.429 .016 

 Gruplar içi 12121.393 36 336.705   

 Toplam 14286.200 37    

  

Tablo 4‘de sadece cinsiyet değiĢkeni anlamlı iliĢkiye sahip olan değiĢkenler 

verilmiĢtir. Buna göre tüm öğrencilerin OSS puanı, mekik koĢu dereceleri, koordinasyon 

beceri parkur dereceleri ve altıncı yarıyıl baĢarı ortalamaları cinsiyete göre değiĢim 

göstermektedir. 

ÇalıĢmanın dersler bazında yapılan değerlendirmesinde, üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencilerin seçmeli dersleri 1 ve 2.sınıflardan farklı olduğu için, sadece 1 ve 2.sınıflar 

değerlendirmeye alınmıĢtır. Buna göre birinci sınıfta okumakta olan öğrenciler için ÖSS, 

mekik koĢusu ve beceri koordinasyon parkuru derecelerinin çalıĢmanın yapıldığı dönemde 

elde edilen birinci yarıyıl akademik ortalaması ve ders baĢarı puanlarına ait korelasyon 

değerleri incelendiğinde ÖSS – mekik koĢusu ve ÖSS – beceri koordinasyon parkuru 

arasındaki korelasyonun anlamlı olmadığı sonucu elde edilmiĢtir. OSS – akademik ortalama 

arasındaki korelasyonun ise anlamlı (p=0.003; r=0.463) olduğu gözlenmiĢtir. Aynı Ģekilde 

öğrencilerin ÖSS puanları ile ―Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri‖ (p=0.001; r=0.629) ve 

―Ġnsan Anatomisi ve Kinesyoloji‖ (p=0.029; r=0.564) dersleri arasında anlamlı bir doğrusal 

iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne giriĢ aĢamasında uygulanan özel 

yetenek sınavlarından biri olan mekik koĢusu puanı ile beceri koordinasyon parkuru puanı 

arasında anlamlı (p=0.000; r= -0.726) bir ters iliĢkinin olduğu, mekik koĢu puanı ile ―Genel 

Jimnastik‖ (p=0.019; r=0.391) ve ―Atletizme GiriĢ‖ (p=0.017; r=0.391) dersleri arasında ise 

doğrusal bir korelasyonun olduğu belirlenmiĢtir.  
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Beceri koordinasyon parkuru puanları ile ―Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri‖ 

(p=0.02; r=0.453), ―Genel Jimnastik‖ (p=0.000; r= -0.552) ve ―Atletizme GiriĢ‖ (p=0.03;   

r= -0.356) dersleri arasında doğrusal olmayan bir korelasyonun olduğu belirlenmiĢtir.  

ÖSS puanı, mekik, beceri koordinasyon ve akademik ortalama puanlarının cinsiyete göre elde 

edilen tanımlayıcı istatistikleri Tablo 5‘de verildiği gibidir. 

 

Tablo 5. Birinci sınıf öğrencilerinin cinsiyete göre tanımlayıcı istatistikleri 

DeğiĢkenler Cinsiyet Ortalama Maksimum Minimum Standart Sapma 

ÖSS Puanı 
Erkek 235.36 249.97 213.97 8.24 

Bayan 228.57 257.90 209.67 14.81 

Mekik 
Erkek 139 159 132 6.24 

Bayan 87 105 76 8 

Beceri 
Erkek 24.20 27.02 22.29 0.93 

Bayan 29.80 34.50 26.96 1.92 

Akademik 

Ortalama 

Erkek 54.84 75.86 28.33 13.32 

Bayan 47.68 67 8.57 16.02 

 

Tablo 5‘de verilen değerler incelendiğinde bütün ortalama puan değerlerinde erkek 

öğrencilerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

 

DeğiĢkenlere ait puanların ve ders baĢarı durumlarının cinsiyete göre değiĢimlerini 

incelemek amacıyla sürdürülen varyans analizi sonuçlarına göre, mekik koĢusu puanında 

(p=0.000), beceri koordinasyon puanında (p=0.000), ―Basketbol‖ (p=0.023), ―Genel 

Jimnastik‖ (p=0.002) ve ―Atletizme GiriĢ‖ (p=0.008) derslerinin not değerlendirmelerinde 

erkek ve bayan öğrenciler arasında anlamlı farklılıkların olduğu sonucu elde edilmiĢtir. 

 

Ġkinci sınıfta okumakta olan öğrenciler için ÖSS, mekik koĢusu ve beceri 

koordinasyon parkuru derecelerinin çalıĢmanın yapıldığı dönemde elde edilen birinci, ikinci 

ve üçüncü yarı yıl akademik ortalamaları ve ders baĢarı puanlarına ait korelasyon değerleri 

incelendiğinde ÖSS puanı ile ―Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri‖ dersi arasında anlamlı 

(p=0.048; r=0.0332) bir korelasyon olduğu belirlenmiĢtir.  
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Ġkinci sınıfların bölüme giriĢ dönemlerinde elde etmiĢ oldukları mekik koĢusu puanı 

ile beceri koordinasyon parkuru derecesi arasında anlamlı negatif (p=0.01; r= -0.698) bir 

korelasyon olduğu ayrıca, mekik koĢusu ile ―Basketbol‖ (p=0.000; r=0.556), ―Genel 

Jimnastik‖ (p=0.000; r=0.435), ―Atletizm1‖ (p=0.018; r=0.399) ve ―Artistik Jimnastik‖ 

(p=0.004; r=0.465) dersleri arasında anlamlı bir doğrusal korelasyonun olduğu ancak, 

―Türkçe I Yazılı Anlatım‖ (p=0.029; r= -0.354) dersi ile negatif bir korelasyon olduğu 

sonuçları elde edilmiĢtir. 

 

ÖSS puanı, mekik, beceri koordinasyon ve akademik ortalama puanlarının birinci 

sınıfta okumakta olan öğrencilerin cinsiyetlerine göre elde edilen tanımlayıcı istatistikleri 

Tablo 6‘da verilmiĢtir. 

 

Tablo 6. Birinci sınıf öğrencilerinin cinsiyete göre tanımlayıcı istatistikleri 

DeğiĢkenler Cinsiyet Ortalama Maksimum Minimum Standart Sapma 

ÖSS Puanı 
Erkek 239.23 267.52 202.00 14.49 

Bayan 227.50 255.92 196.44 17.29 

Mekik 
Erkek 139 160 132 6.57 

Bayan 89 101 77 7.04 

Beceri 
Erkek 22.83 24.37 21.40 0.69 

Bayan 27.83 30.98 25.20 1.60 

Akademik 

Ortalama 

Erkek 56.37 75.88 31.68 9.43 

Bayan 57.10 75.03 30.90 11.98 

 

Tablo 6‘da verilen değerlere göre ÖSS puanı, mekik koĢu puanı ve beceri 

koordinasyon parkuru puanında erkek öğrenciler ön plana çıkarken, akademik baĢarı 

ortalamasında bayan öğrenciler ön plana çıkmıĢtır. 

 

Ġkinci sınıf öğrencilerinin Puanları ve ders baĢarı durumlarının cinsiyete göre 

değiĢimlerini incelemek amacıyla sürdürülen varyans analizi sonuçlarına göre, ÖSS puanları 

(p=0.027), Mekik koĢu puanları (p=0.000), beceri koordinasyon parkur puanları (p=0.000) 

ayrıca,  ―Basketbol‖ (p=0.000), ―Genel Jimnastik‖ (p=0.002), ―Artistik Jimnastik‖ (p=0.003), 

―Ritim Eğitimi Dans‖ (p=0.37) ve ―Türk Tarihi ve Kültür‖ (p=0.49) derslerinden elde edilen 

puanlarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği sonucu elde edilmiĢtir. 
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TARTIġMA  

Özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

bölümlerinde ÖSS puanı 0.47‘lik bir katsayı ile oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalıĢma 

ÖSS puanı dıĢında özel yetenek sınavı kapsamında olan mekik koĢusu ve beceri koordinasyon 

parkuru puanlarının öğrencilerin eğitim dönemindeki akademik baĢarılarını yordama 

derecesini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 

 

Buna göre; öncelikle çalıĢmaya alınan 159 öğrencinin okumuĢ oldukları dönemler 

dikkate alınarak akademik baĢarıyı yordayan en önemli faktörün ÖSS puanı olduğu sonucu 

elde edilirken, mekik ve beceri koordinasyon puanlarının tüm sınıfların akademik baĢarı 

puanları üzerinde yordama özelliğine sahip olmadığı belirlenmiĢtir. Ancak bu puanın ağırlıklı 

olarak teorik derslerden oluĢan dördüncü ve beĢinci yarıyıl dersleri üzerinde de yordama 

özelliğine sahip olduğu gözlenmiĢtir. Aynı grup için mekik koĢusu dereceleri bu test 

sonrasında yapılan beceri koordinasyon parkur testinin önemli bir yordayıcısı olarak 

gözlenmiĢtir. Bu durum mekik koĢusunda elde edilen baĢarı durumlarının beceri testleri 

hakkında bir ön bilgi verebileceğini göstermektedir. Bu iki değiĢken arasındaki gözlenen 

negatif korelasyon katsayısı (r= -0.733) mekik sayısı arttıkça koordinasyon parkuru süresinin 

azaldığını ifade etmektedir. Beceri koordinasyon parkuru test puanları ise ikinci sınıf 

öğrencilerinin üçüncü yarı yıl ortalamalarını, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören 

öğrencilerin ise altıncı yarıyıl ortalamalarını yordayan önemli bir etken olarak belirlenmiĢtir. 

Ancak bu değiĢkenler arasında elde edilen korelasyon katsayısı pozitiftir. Bu durum bölüme 

girip de beceri koordinasyon parkuru dereceleri yeterince iyi olamayan (yüksek süreli) 

öğrencilerin ağırlıklı olarak teorik derslerden oluĢan bu dönemlere ait derslerde daha etkili 

olduklarının bir göstergesidir. Nitekim, yetenek sınav puanı, akademik ve sportif baĢarı algısı 

sportif baĢarıyı yordayan önemli etmenlerdir (1).  

 

ÇalıĢmaya dahil edilen 159 öğrenci cinsiyet faktörü dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde ÖSS puanı bakımından gruplar arasındaki farkın oldukça önemli olduğu 

ve erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha iyi bir ÖSS derecesine sahip oldukları 

belirlenirken, aynı durum mekik koĢusu ve beceri koordinasyon parkuru dereceleri için de 

gözlenmiĢtir. Nitekim, Koparan ve Öztürk, 2008 yılında yapmıĢ oldukları bir çalıĢmada 
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dayanıklılık testi değerlerinde erkek öğrencilerin lehine istatistiksel düzeyde bir anlamlılık 

olduğunu ifade etmiĢlerdir (2). Belirtilen bu üç faktör açısından erkek öğrenciler daha iyi 

derecelere sahip olmuĢlardır. Sadece son sınıf öğrencileri için geçerli olan altıncı yarıyıl 

derslerine ait baĢarı ortalamaları ile cinsiyet faktörü arasında anlamlı bir farklılığın olduğu 

sonucu elde edilirken, bu döneme ait baĢarı ortalamasında kız öğrencilerin baĢarılarının erkek 

öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Belirtilen bu dönemde okutulan derslerin 

teorik dersler olması bu durumun sebebi olarak düĢünülmektedir. 

 

ÇalıĢmanın yapıldığı dönemde okuyan 1.ve 2.sınıf öğrencileri için ÖSS puanı 

akademik ortalamayı yordayan önemli bir etken olarak dikkati çekmektedir. Ayrıca dersler 

bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda da ÖSS puanının özellikle teorik dersleri 

yordamıĢtır. Bu değiĢkenler arasındaki doğrusal iliĢki ÖSS baĢarı puanının artması ile birlikte 

teorik branĢ derslerdeki baĢarı oranının artıĢını ifade etmektedir. Uygulama dersleri için elde 

edilen ters yönlü iliĢki ise beceri koordinasyon parkurunu tamamlama süresi azaldıkça 

uygulama derslerindeki baĢarının arttığı yönündedir. Bu durum reaksiyon çabukluğu ve temel 

becerilerin bu dersler üzerindeki etkisini göstermektedir. Mekik koĢusu ve beceri 

koordinasyon parkuru süreleri özellikle dikkate alınan dönemlerde okutulmakta olan atletizm, 

genel jimnastik, artistik jimnastik, basketbol dersleri için önemli bir yordayıcı olduğu 

gözlenmiĢtir. 

 

Birinci ve ikinci sınıfta okuyan öğrencilerin cinsiyetlerinin bu sınıflarda okutulmakta 

olan dersler üzerindeki etkisi de aynı yöndedir. Özellikle uygulamalı branĢ derslerinde erkek 

öğrenciler ile bayan öğrenciler arasında farklılık olduğu sonucu elde edilmiĢtir.  

 

SONUÇ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

bölümüne alınan öğrencilerin giriĢ niteliklerinin genel akademik baĢarı ve ders baĢarı 

düzeylerine olan etkilerini n araĢtırıldığı bu çalıĢmada, ÖSS puanın genel akademik baĢarısını 

ve bazı teorik dersleri yordayabildiği, mekik koĢusunun sadece kenisinden sonra 

gerçekleĢtirilen beceri koordinasyon puanını yordadığı ve beceri derecesinin ise çoğunlukla 

uygulama derslerini yordayabildiği saptanmıĢtır. Ayrıca çalıĢmada dikkate alınan 

değiĢkenlerin cinsiyet faktörüne göre değiĢim gösterdiği belirlenmiĢtir.  
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ÖZET 

Amaç: AraĢtırma dört yıllık üniversite düzeyinde öğretmenlik eğitiminin öğrencilerin 

atılganlık düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Yöntem: AraĢtırma tanımlayıcı bir çalıĢmadır. Bu çalıĢma grubu , 2008–2009 eğitim-

öğretim yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği 1. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 76 öğrenciden 

oluĢmaktadır.  AraĢtırmada örneklem seçimine gidilmemiĢ, tüm evrene ulaĢılmıĢtır. Veri 

formu demografik özellikleri sorgulayan 9 soru ve 30 soruluk Rathus Atılganlık 

Envanteri‘den (RAE) oluĢmaktadır. Veriler 2008 yılı Mart ayında toplanmıĢtır. Veriler SPSS 

15.0 paket programı kullanılarak, ikiden fazla gruplarda one way anova, ikili gruplarda t testi, 

bazı bağımsız değiĢkenler ile ölçekler arasındaki iliĢki korelasyon ile değerlendirilmiĢ, 

tanımlayıcı özellikler yüzdelik olarak gösterilmiĢtir.  

Bulgular: AraĢtırmaya katılan öğrencilerin % 68,42‘si erkek, % 31,58‘i kız olup % 

53,95‘i birinci sınıf ve % 46,05‘i ise dördüncü sınıfta öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin 

sınıf düzeyleri ve hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği yer ile RAE puan ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Dördüncü sınıf beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği öğrencilerinin % 82,0‘sinin, birinci sınıf beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

öğrencilerinin ise % 32,4‘ünün atılgan olduğu saptanmıĢtır.  
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Sonuç: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği eğitim programında atılganlık, stres ve baĢ 

etme yöntemleri gibi konuları içeren dersler müfredat programına konularak dört yıl boyunca 

eğitim programları içindeki sürekliliğinin sağlanması, öğrencilerin sosyal faaliyetlere 

katılımının sağlanması bu yönde öğrencilerin desteklenmesi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, atılganlık düzeyi, beden eğitimi 

öğretmenliği 

 

THE STUDY OF INITIATIVE LEVELS  OF  STUDENTS WHO STUDY AT THE 

PHYSICAL  EDUCATION ACADEMY 

(EXAMPLE OF KARAMANOĞLU MEHMET BEY UNIVERSITY ) 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of the study is to determine effect of teaching education to the students‘ 

initiative levels in the level of four-year university . 

Method: The study is a determining work. The study group consists of totally 76 

students at Karamanoglu Mehmet Bey University in Physical Education and Sport Teaching 

in 1. and 4. classes during 2008-2009 education-training year.In this study, sampling is not 

used, but total field under survey is reached.Data form consists of Rathus Boldness Stock 

Sheetwith 9 and 30 questions interrogating demographic features.Datas with using SPSS 15.0 

Pack Program,in groups more than two; one way annova, in two groups; T test, relation 

between some independent variables and scales are tested with correlation and defining 

features are showed with percentage. 

Findings: Students participating the study consist of % 68.42 male and % 31.58 

female; %53.95 of these students attend 1. class and % 46.05 of these students attend 4. class. 

Difference between students class level and location they live in mostly and RAE score 

average is found understandable statistically. %82.0 of 4. class physical education and sport 

collage students and % 32.4 of 1. class physical education and sport collage students are 

determined to be boldness. 

Result:Courses including topics like initiative , stress and challenging methods being 

added to syllabus in physical education and sport teaching program,providing their 

permanency in education program during four years , having students participate to social 

activities , supporting students by this way should be provided. 
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Key Words:University Students, Initative Level , Physical Education Teaching. 

 

GĠRĠġ 

 

Ġnsanların düĢünebilme, düĢündüğünü karĢısındakine iletebilme, onun düĢüncelerini 

anlama potansiyeli toplumsal yaĢamın temelini oluĢturur. Ġnsanlar sahip oldukları bu 

potansiyel ölçüsünde çevresiyle olan iliĢkilerinin niteliğini Ģekillendirerek benliğinin 

geliĢimine de önemli oranda katkıda bulunur. Bireyin, iletiĢimdeki beceri ve tutumlarına bağlı 

olarak kurduğu iliĢkiler zaman zaman kendilerini engellenmiĢ, öfkeli, huzursuz gibi rahatsız 

edici duyguları yaĢamalarına zemin hazırladığı gibi sakin, rahat, mutlu ve doyumlu bir yaĢam 

sürmelerine de temel hazırlayabilir. Yani insanın içinde yaĢadığı iliĢkiler yumağı, onun 

varlığını tehdit eden bir unsur olarak değerlendirdiği gibi kendini var eden ortam olarak da 

görülebilir. (Özcan, 1996).  

Bireyin kendini ifade edebilmesi, hem kendisinin hem de çevresindekilerin haklarına 

saygı duyup korumaya çalıĢması nedeniyle etkili bir iletiĢim kurabilmesi mutlu bireyler ve 

huzurlu toplum oluĢturabilmesi açısından önem arz etmektedir. Sosyal geliĢimin temelini 

oluĢturan ve en önemli davranıĢ Ģekillerinden birisi olarak kabul edilebilinecek atılganlık 

(Zuroff, 1999), insan iliĢkilerinde temel bir davranıĢsal özelliktir. Atılgan bireyler, haklarının 

farkında olup diğerlerinin haklarına da saygı gösterirken, olumlu ve olumsuz düĢüncelerini 

açık ve dürüstçe ifade edip, kendi davranıĢ, duygu ve düĢünceleri için tüm sorumlulukları 

alabilirler (Baugh, 1980). Küçük ve geleneksel toplumlarda, toplumsal kontrolün fazla olması 

(Deniz, 1997) ve bireycilik - yarıĢmacılık yerine itaat ve boyun eğmeyi teĢvik eder. Bu 

nedenlerle toplumsal etkenlerin, bireyin atılganlık düzeyini etkilediği söylenebilir (Üstün, 

1995). Ayrıca üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri gözden geçirme, geliĢtirme 

sürecinde kimlik arayıĢı içinde olmaları ve geldiği sosyo-kültürel ortamla karĢılaĢtığı ortamın 

farklılaĢmasından kaynaklanan güvensizlik ve iliĢki kurmada güçlük yaĢamaları onların 

atılganlık düzeylerini de etkilemektedir (Özdağ, 1999). Öğrencilerin kiĢilik özellikleriyle 

atılganlıkları arasındaki iliĢkinin yüksek olduğu (McCartan ve Hargic 1990) sonucuna ulaĢan 

araĢtırmalar da bu görüĢü doğrulamaktadır. Üniversite öğrencilerinin ortamlarındaki zor 

koĢullara direnebilmek, kendilerini çaresiz ve ümitsiz hissetmelerini aĢabilmek için atılganlık 

düzeylerinin yükseltilmesi onlara bu ve benzer durumlarla baĢa çıkmada güç verecektir. 

Toplumda lider konumda olacak ve yön verecek bireylerin yetiĢtirilmesi için atılganlık 
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becerileriyle donatılması gereklidir. Çünkü atılgan davranıĢın özellikleri: kendini ifade 

etmesini sağlayan, dürüst olması sebebiyle direkt olarak ifade edilen, iliĢkiyi güçlendiren, 

baĢkalarının haklarına saygılı olan, sözel olmayan iletiĢimde de etkin kullanılmasını 

gerektiren ve sosyal olarak kabul gören bir davranıĢ olarak sıralanabilir (Burnard, 1992 ve 

Deering, 1996). Atılgan olmayan bireylerin, gereksinimlerini tam olarak karĢılayamadığından, 

çeĢitli psikolojik ve sosyal doyumsuzlukları yaĢayabileceği de söylenebilir. Bireyin duygu ve 

düĢüncelerini diğer insanlara açabilmesi insan iliĢkilerinin geliĢtirilmesini destekleyebilir 

(Nancy ve Ark. 1994). Farklı toplumlarda uygun kendini açmanın nitelikleri farklılık 

gösterdiğinden kendini açmanın, genel bir tanımlamasını yapmak zordur (Selçuk, 1989). 

KiĢisel bilgileri paylaĢmanın kendini açan kiĢinin daha samimi bir iliĢki kurma isteğine iĢaret 

etse de bu, bazı durumlarda uygun olmayabilir. (Nancy ve Ark. 1994). Kendilerini geliĢigüzel 

açan insanların baĢkalarıyla konuĢurken akıllarına ne gelirse söyleyip, duygu ve düĢüncelerini 

sınırlamayıp, kendilerini sözel olarak teĢhir etmeleri sağlıklı bir özellik olarak kabul 

edilmemektedir (Selçuk, 1988). Buna göre, sağlıklı bir kendini açma beceresi geliĢtirmiĢ olan 

kimsenin, duygu ve düĢüncelerini nasıl, kime hangi ortamlarda dile getirebileceğini bilen 

kimse olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Bugün eğitimin baĢta gelen amaçlarından birisi, fertleri değiĢik koĢullara uyabilecek, 

esnek ve kritik düĢünebilecek yeteneklerle yetiĢtirmektir. BaĢka bir anlatımla çocukların ve 

gençlerin benlik saygılarını artırarak içinde yaĢadıkları toplumda daha baĢarılı, üretken ve 

aranılan bireyler olmalarını sağlamaktır (Kutlu ve ark. 1997).Yükseköğrenime baĢlamak 

kiĢiye daha büyük bir güven ve sorumluluk kazandırır. Genç birey, kendi yaĢamını kontrol 

etmek ve geleceği üzerinde etkili olmak konusunda daha fazla sorumluluk alır, bağımsız 

düĢünme becerisini geliĢtirir ve sorunlarını çözebileceği konusunda güven kazanır. Bir 

mesleğe aday olma, 

bağımsız karar verilmesi gereken durumların artması, farklı yerleĢim yerlerinden ve sosyo-

kültürel düzeylerden gelip yeni arkadaĢ çevresi içine girmesi gibi okul yaĢantısının getirdiği 

değiĢiklikler, öğrencilerin bir gruba ait olması, saygı görme, sevilme, kimliğini tanıma, 

kendilik değeri gibi pek çok gereksinimlerini tehdit eder durumdadır. (Kutlu ve ark. 1997; 

Terakye, 1989; Yılmaz, 2001). 

Atılgan bireyler haklarına sahip çıkarlar, kendilerine güvenirler, duygu, düĢünce ve 

inançlarını açıkça dıĢa vurabilirler, baĢkalarından istekte bulunabilirler, istemedikleri Ģeylere 
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hayır diyebilirler, övgüleri kabul ederler ve duygularını kolaylıkla ifade edebilirler. Ayrıca 

kendinden ödün vermedikleri gibi baĢkalarının haklarına da saygı gösterirler, kendileri ile 

ilgili seçimleri yapabilir, kiĢilerarası iliĢkilerde uyumlu ve etkindirler. Bütün bunlar bireyin 

yaĢamını kolaylaĢtırır ve benlik saygısını artırarak hayatını doyumlu yaĢamasını sağlar. 

Atılganlık, kiĢilerarası iletiĢim ve etkileĢimi kurmadaki sağlıklı davranıĢ biçimlerinden biridir. 

KiĢinin, baĢkalarını da dikkate alarak duygularını, gereksinimlerini ve düĢüncelerini ifade 

etmesi ve kendi haklarını korumasıdır. Sosyal bir varlık olarak çevresiyle sürekli etkileĢimde 

bulunan insanın iliĢkilerinde atılgan, pasif ve saldırgan davranması, toplumsal ve mesleki 

rolleri, kültürü ve bireysel yaĢantılarıyla yakından ilgilidir (Çulha ve Dereli 1987).   

AraĢtırma dört yıllık üniversite düzeyinde öğretmenlik eğitiminin öğrencilerin 

atılganlık düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır.  

 

YÖNTEM 

AraĢtırma tanımlayıcı bir çalıĢmadır. Bu çalıĢmanın evrenini, 2008–2009 Eğitim-

Öğretim yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 76 öğrenci 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada örneklem seçimine gidilmemiĢ, tüm evrene ulaĢılmıĢtır.  

AraĢtırmanın yürütülmesinde etik kurallara uyularak ilgili kuruluĢtan ve öğrencilerden 

gerekli izin alındıktan sonra öğrencilere araĢtırmanın önemi anlatılarak öğrencilerin gönüllü 

katılımları sağlanmıĢtır. Veriler 2008 yılı ġubat ayında toplanmıĢtır.  

Veriler, araĢtırmacı tarafından yüz yüze görüĢülerek toplanmıĢ ve öncelikle çalıĢmaya 

katılanlara demografik özellikleri sorgulayan 9 soruluk bir bilgi formu yöneltilmiĢtir. Bu 

aĢamadan sonra öğrencilere atılganlık düzeylerini belirlemek için orijinal ismi ―Rathus 

Assertiveness Schedule‖olan Rathus (1973) tarafından geliĢtirilen ―Rathus Atılganlık 

Envanteri‖(RAE) kullanılmıĢtır.  

Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) 30 maddeden oluĢan ve her maddesi +1 ile +6 

arasında puanlanan bir ölçektir. Bireyin atılganlık puanı hesaplanırken 17 madde için (1, 2, 4, 

5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 maddeler) 1‘den 6‘ya doğru puan verilirken, 

diğer 13 madde tersi alınarak (6‘dan 1‘e doğru) puanlanmıĢtır. Çekingenliğe uzanan uç +30‘a, 

atılganlığa uzanan uç ise 180‘e ulaĢmaktadır. Yani her deneğin RAE‘nden alabileceği 

atılganlık puanı 30 ile 180 puan arasında değiĢmektedir. 
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Envanterin güvenirlik çalıĢmaları test tekrar test, testi yarılama metodlarından birinci 

ve ikinci yarı ve tekler çiftler metoduyla değiĢik araĢtırmacılar tarafından yapılmıĢtır.  

Rathus (1973) 15‘er günlük arayla yaptığı test tekrar test güvenirlik katsayısının 

r=0.76 olarak bulmuĢtur. Rathus ve Nevid‘in (1977) psikiyatrik hastalar üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada iki yarı metoduyla güvenirlik katsayısı r=0.84 olarak elde etmiĢlerdir. 

Vaal ve Mc. Cullagh (1977) araĢtırmalarında RAE‘in test tekrar test güvenirlik 

katsayısını r=0.76; ayrıca iki yarı metoduyla güvenirlik katsayısını r=0.77 olarak 

bulmuĢlardır. 

Ülkemizde güvenirlik çalıĢması Voltan (1980) tarafından yapılmıĢtır. Hacettepe 

Üniversitesinde yapılan bir çalıĢmada test tekrar test yöntemiyle r=0.92 olarak, iki yarım 

metoduyla r=0.60 ve tekler çiftler metoduyla da r=0.77 olarak bulunmuĢtur. 

 Veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak, ikiden fazla gruplarda one way anova, 

ikili gruplarda t testi, bazı bağımsız değiĢkenler ile ölçekler arasındaki iliĢki korelasyon ile 

değerlendirilmiĢ, tanımlayıcı özellikler yüzdelik olarak gösterilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin % 36.8‘i 19 yaĢ ve daha küçük, % 30.2‘si 20-24 yaĢ ve 

% 33‘ü ise 25 yaĢ ve daha büyüktür. Öğrencilerin %31.8‘ kız, % 68.2‘si ise erkek‘tir. 

AraĢtırmada % 53.5‘i birinci sınıfta öğrenim görürken % 46.5‘i ise son sınıfta öğrenim 

görmektedir (Tablo 1). 

TABLO 1. Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı  

 

Özellikler Sayı (n=76) Yüzde % 

YaĢ    

19 yaĢ ve daha küçük 28 36.8 

20–24 yaĢ 23 30.2 

25 ve daha büyük 25 33.0 

Cinsiyet    

Kız 24 31,8 

Erkek 52 68,2 

Sınıf    

1. sınıf  41 53,5 
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4. sınıf 35 46,5 

Hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği yer   

Köy  9 11.8 

Ġlçe  21 27.6 

ġehir  27 32.5 

Büyük ġehir 20 28.1 

Anne Eğitim Durumu   

Okuryazar  15 19.7 

Ġlköğretim 49 64.5 

Lise ve üstü 12 15.8 

Baba Eğitim Durumu   

Okuryazar  9 11.8 

Ġlköğretim 27 35.6 

Lise ve üstü 40 52.6 

Aile Yapısı   

Çekirdek aile 68 89.5 

GeniĢ aile 5 6.6 

ParçalanmıĢ Aile 3 3.9 

Annenin Mesleği   

ĠĢçi-memur 7 9.3 

Ev hanımı 69 90.7 

Babanın Mesleği   

ĠĢçi-memur 47 61.8 

Serbest meslek 29 38.2 

Toplam  76 100.0 

 

TABLO 2. Sınıflarına göre öğrencilerin Rathus Atılganlık Envanteri puan ortalamaları 

 

Sınıf RAE ĠĢaretlenen Alt ve Üst 

Değerler 

X ± SS 

1. sınıf 41–59 17,14 ± 23,12 
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4.sınıf 46–70 23,73 ± 20,46 

Toplam  45–68 21,57 ± 21,43 

 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi dördüncü sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

öğrencilerinin iĢaretledikleri alt ve üst değerler Rathus Atılganlık Envanteri için ise 46 – 

70‘dir. Birinci sınıf beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin iĢaretledikleri alt ve üst 

değerler Rathus Atılganlık Envanteri için ise 41 – 59‘dur. Ölçeklerin ortalama ve standart 

sapma puanları incelenecek olursa, dördüncü sınıf beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

öğrencilerinin RAE‘den 23,73 ± 20,46 değerlerini, birinci sınıf Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği öğrencilerinin RAE‘den 

17,14 ± 23,12 değerlerini aldıkları görülmektedir. Tüm öğrencilerin ortalama ve standart 

sapma değerleri ise RAE için 21,57 ± 21,43‘dir. 

 

TABLO 3. Öğrencilerin sınıf düzeyleri ile Atılganlık puanları arasında iliĢki 

Sınıf RAE Puanı Anlamlılık Derecesi 

1. sınıf 17,14 ± 23,12 t= -1,309 

p= ,000* 4.sınıf 23,73 ± 20,46 

Toplam  21,57 ± 21,43 

 

Tablo 3‘te öğrencilerin bölümleri ile RAE puan ortalamaları arasında iliĢki aranmıĢtır. 

Dördüncü sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencilerinin RAE puan ortalamasının 

(23,73 ± 20,46) birinci sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencilerinin puan 

ortalamasından              (17,14 ± 23,13) yüksek ve bunun istatistiksel açıdan önemli olduğu 

saptanmıĢtır (p < 0,05).  

 

TABLO 4. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre atılganlık durumları 

 

Sınıf Atılganlık  

 Sayı (n) Yüzde % 

1. sınıf 41 32,4 

4.sınıf 35 82,0 

Toplam  76 57,2 
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Tablo 4‘de görüldüğü gibi dördüncü sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

öğrencilerinin % 82,0‘sinin, birinci sınıf Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencilerinin 

ise % 32,4‘ünün atılgan olduğu saptanmıĢtır. Toplam değerlere bakıldığında öğrencilerin % 

57,2‘sinin atılgan olduğu görülmektedir. 

 

TABLO 5. Öğrencilerin Hayatlarının Büyük Bir Bölümünü Geçirdikleri Yer ile Benlik 

Saygısı ve Atılganlık Puanları Arasındaki ĠliĢki 

 

Yer RAE Puanı X ± SS Anlamlılık Derecesi 

Köy  15,34 ± 18,41 F=  2,919 

p= ,002* Ġlçe  17,47 ± 16.38 

ġehir  21,26 ± 14,42 

BüyükĢehir 24,53 ± 12,84 

 

Tablo 5 incelendiğinde ise hayatının büyük bir bölümünü büyükĢehirde geçiren 

öğrencilerin RAE puan ortalamaları en yüksek (24,53 ± 12,84) olarak bulunmuĢtur. RAE 

puan ortalamasının Ģehirde geçiren öğrencilerde (15,34 ± 18,41) düĢtüğü tespit edilmiĢtir. 

Öğrencilerin hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri yer ile her iki puan ortalaması 

arasındaki iliĢkinin istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuĢ (p < 0,05), ileri analiz 

yöntemleri sonucunda farkın büyükĢehirde yaĢayan öğrencilerin RAE puan ortalamalarının, 

köy ve ilçede yaĢayan öğrencilerin RAE puan ortalamalarından daha yüksek olmasından 

kaynaklandığı anlaĢılmıĢtır. 

 

TARTIġMA 

Tüm Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü 

öğrencilerinin atılgan davranıĢlar göstermeleri gereklidir. Böylece baĢkalarıyla iliĢkiler i 

kolaylaĢır, duygu, düĢünce ve davranıĢları arasındaki uygunluk artar ve davranıĢının 

sorumluluğunu daha kolay üstlenir. Ayrıca; baĢkalarından istekte bulunabilmesi, istemediği 

Ģeylere hayır diyebilmesi, övgüleri kabul etmesi, duygularını ifade etmesi kolaylaĢır ve 

böylece iĢ doyumu artar. Tablo 2‘de görüldüğü gibi tüm öğrencilerin RAE puan ortalaması 

21,50 ± 21,27‘dir. Kahriman‘ın çalıĢmasında 21,25 ± 20,66, Yılmaz‘ın (2000) çalıĢmasında 
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20,90 ± 25,00 olarak bildirilmiĢtir. ÇalıĢma sonuçlarımız Kahriman (2005) ve Yılmaz‘ın 

(2000) çalıĢma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. ÇalıĢma sonuçlarımız yapılan diğer 

çalıĢma sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında öğrencilerimizin RAE puan ortalamalarının biraz 

daha yüksek olduğu görülse de diğer çalıĢmalarda tespit edilen puanlarla uyumlu olduğu 

söylenebilir.  

Öğrencilerin sınıf düzeyleri arasında RAE puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuĢ olup bu durum ise birinci sınıftaki bireylerin yaĢ ortalamalarının 

düĢük olmasına bağlanabilir. Yine öğrencilerin hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdiği yer 

ile RAE puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur.  

Öğrencilerin RAE puan ortalamalarının ebeveyn eğitim durumu, aile yapısı ve 

ebeveynin mesleği ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Yılmaz 

(2000), Kahriman (2005), Ohlen ve Segesten (1998), Suikkala ve Leino (1998) ile Burnard ve 

ark. (2001) da bulgularımızla benzer olarak atılganlık puan ortalamaları ile annelerin eğitim 

düzeyleri arasında önemli bir iliĢki bulamamıĢlardır. Ancak; Terakye (1989), Özkan (2004), 

Burnard ve ark.    (2001) ile Sasat ve Ark. (2002) çalıĢmalarında annelerin eğitim düzeyi ile 

atılganlık puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan önemli bir sonuç bulduklarını 

belirtmiĢlerdir. Bizim çalıĢmamızda da anne eğitim durumu ile öğrencilerin atılganlık puan 

ortalamaları arasında iliĢki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır.  

 

SONUÇ 

Öğrencilerin sınıf düzeyleri ve hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği yer ile RAE 

puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Dördüncü sınıf 

beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin % 82,0‘sinin, birinci sınıf beden eğitimi ve 

spor öğretmenliği öğrencilerinin ise % 32,4‘ünün atılgan olduğu saptanmıĢtır.  

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği eğitim programında atılganlık, stres ve baĢ etme 

yöntemleri gibi konuları içeren dersler müfredat programına konularak dört yıl boyunca 

eğitim programları içindeki sürekliliğinin sağlanması, öğrencilerin sosyal faaliyetlere 

katılımının sağlanması ve desteklenmesi, atılganlık düzeyinin yükseltilmesinde anne 

eğitiminin önemi düĢünüldüğünde özellikle kadınların eğitim seviyesinin yükseltilmesini 

amaçlayan projelerin geliĢtirilmesi, eğiticilerin atılganlık eğitimi programından geçirilmesi, 

öğrenciyi aktif tutacak eğitim stratejilerinin geliĢtirilmesi, sınıf içi ve öğretmenlik 
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uygulamaları sırasında öğrencilerin atılganlık düzeylerini yükselten davranıĢlarının eğiticiler 

tarafından desteklenmesinin sağlanmasının gerekliliği yönünde sonuçlar çıkarılabilir.   
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BURDUR MERKEZ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE ÖĞRETĠM KURUMLARINDA 

GÖREV YAPAN BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN DERS DIġI EGZERSĠZ 

FAALĠYETLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

*ArĢ. Gör. ġengül KAZAN KIRÇIK, *Yrd. Doç. Dr. Kadir PEPE 

 

Sporun yapılabilmesi ve geliĢebilmesi için en büyük kaynak her seviyedeki okullardır. 

Sporun gerektirdiği disiplin ve anlayıĢ okul içinde verildiği gibi, ders dıĢı spor faaliyetlerine 

gereken önem verilmeden, bütün imkân ve destekler verilmeden sporun sağlam ve kaliteli bir 

yapıya kavuĢması imkânsızdır.  

Beden eğitimi öğretmenlerinin, ders ve okul dıĢında sportif faaliyetlere ne oranda 

katıldıkları, baĢka kurum ve kuruluĢlarda ne görev yaptıkları, beden eğitimi öğretmenlerinin 

okul takımlarını ne oranda çalıĢtırdıkları ve takım çalıĢmasını etkileyen faktörlerin neler 

olduğu, çalıĢtıkları okullardaki sportif tesislerin durumları, öğretmenlerin okul yönetimi ve 

okulda diğer çalıĢanlarla olan iliĢkileri ve kendilerini geliĢtirmek adına gösterdikleri çaba bu 

araĢtırma ile ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın evrenini Burdur merkez ilköğretim ve lise öğretim kurumlarında görev 

yapan beden eğitimi öğretmenleri oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise 46 beden 

eğitimi öğretmeni oluĢturmuĢtur. Bu araĢtırmada öncelikle literatür taraması yapılmıĢ, ayrıca 

öğretmenlerin görüĢlerini almak üzere 61 sorudan oluĢan bir anket uygulanmıĢtır.  

Beden eğitimi derslerine amaçlarına uygulayacak olan öğretmenler tabii ki beden 

eğitimi öğretmenleridir. Hiç Ģüphesiz öğretimle ilgili bütün faaliyetlerde, öğretmenin büyük 

rolü vardır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en önemli parçalarından biri olan öğretmen, 

meslek bilgisi yanında bazı temel niteliklere sahip olmalıdır. Beden eğitimi öğretmeni, 

öğrencilere yol gösteren, becerilerini geliĢtiren, yeni beceriler öğrenmelerini sağlayan, onların 

aktivitelere katılmalarını sağlayan olmalıdır. Bu yüzden beden eğitimi öğretmenleri alanları 

ve meslekleri ile ilgili bilgilerden haberdar olmalı, kendini alanında yetiĢtirmelidir.  

Günümüzde ilköğretim ve lise kurumlarında beden eğitimi derslerinin amacına uygun 

bir Ģekilde iĢlendiği söylenemez. Beden eğitimi öğretmenlerinin sayısının azlığı, saha, salon 

ve malzemelerin azlığı ya da yokluğu, bazı beden eğitimi öğretmenlerinin idareci olarak görev 
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almaları ve bu sınırlı imkânlarla planlı ve programlı bir Ģekilde spor yaptırmak, beden eğitimi 

öğretmenlerinin isteğine ve bilgisine bağlı olarak değiĢmektedir.  

BaĢarılı sporcular yetiĢtirmek için gerekli olan ölçütlerin en önemlileri; spora baĢlama 

yaĢı‖, ―spora karĢı ilgi uyandırılması‖ ile ―kiĢisel özelliklerdir.‖ Bunun için en ideal ortam 

ilköğretim ve lise kurumlarıdır.  

Genç, dinamik ve sağlıklı bir spor kadrosu ortaya çıkarabilmek için ilkokul ve 

liselerde okuyan öğrencilerin beden eğitimi dersleri dıĢında okul içi ve okul dıĢı serbest 

zamanlarında yapmak istedikleri sportif faaliyetler için gerekli imkânların sağlanması 

gerekmektedir. Bu imkânlar sağlanmadığı zaman genç bunalıma girmekte ve enerjisini 

istenmedik alanlarda harcayabilmektedir. Bu nedenle gençlerin yalnız ders içi sportif 

faaliyetlerle beden eğitimi ve sporun amacına uygun yeterli geliĢme ve eğitime ulaĢabilmeleri 

mümkün olmadığından, ders dıĢı sportif faaliyetlerin önemi de artmaktadır.  

 

 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Böl 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENĠM GÖREN ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME ve KARAR VERME DÜZEYLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

 

SEFA LÖK*  Murat TEKĠN*  Mustafa YILDIZ*  Özden TAġĞIN* Veysel TEMEL**  

*Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 **Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının problem çözme ve karar verme düzeylerinin incelenmesidir.  

AraĢtırma grubunu; Niğde Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim 

gören 171‘i erkek 134‘ü kız toplam 305 1. 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır.  

Ġlk olarak araĢtırmanın amacına iliĢkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla 

sistematik bir Ģekilde verilmiĢtir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluĢturulmuĢtur. 

Ġkinci olarak araĢtırmanın amacına ulaĢmak için, Mann ve Diğ. (1998), tarafından geliĢtirilmiĢ 

Deniz (2004), tarafından Türkçe‘ye uyarlanan Melbourne Karar Verme Ölçeği, Heppner ve 

Petersen (1982) tarafından geliĢtirilen ve Türkçe‘ye uyarlaması ġahin, ġahin ve Heppner 

(1993) tarafından gerçekleĢtirilen ―Problem Çözme Envanteri‖ araĢtırmaya katılan öğrencilere 

uygulanmıĢtır. 

Verilerin çözüm ve yorumlanmasında, Multiple Linear Regression testi, t testi,  One 

Way Anova (tek yönlü varyans analizi) testi kullanılmıĢ ve gruplar arasındaki farkı 

belirleyebilmek için tukey testi kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıĢtır. Verilerin 

değerlendirilmesinde ve hesaplanmıĢ değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for 

social sciences) paket programı kullanılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın sonucunda; Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören 

öğretmen adaylarının karar verme ve problem çözme düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢkinin 

olduğu ortaya çıkmıĢtır.  Ayrıca; problem çözme ve karar verme düzeyleri ile cinsiyet, sınıf 

ve anne öğrenim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunurken baba öğrenim düzeyleri 
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arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Üniversite öğrencileri; doğru ve etkili karar 

verebilme becerisine yeterli düzeyde sahip olmaları gerekmektedir. Karar verme, bir güçlüğü 

gidermek için herhangi bir seçeneğe yönelmektir ve problem çözme sürecinin en önemli 

aĢamasını oluĢturmaktadır. Problem çözme, belirli bir durumla baĢa çıkabilme için etkili 

seçenekleri oluĢturmayı, birini seçmeyi ve uygulamayı içeren biliĢsel ve davranıĢsal bir 

süreçtir. Bununla birlikte, bireyler farkında olmadan kendi kiĢilikleri, yetiĢtirilme tarzları ve 

okulda öğrendikleri ile kendi kiĢisel problem çözme ve karar verme yöntemlerini geliĢtirirler.  

Karar verme ve problem çözme etkinliği, bireyleri zihinsel olarak dinç tutar ve yeni 

problemlerle uğraĢmaya hazır hale getirir. Cesaret kazandırır ve harekete geçilmesi için 

kiĢilere itici bir güç sağlar.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Karar Verme, Problem Çözme 

 

EXAMINING THE TEACHER CANDIDATES‘ LEVELS OF SOLVING PROBLEM 

AND DECISION MAKING WHO STUDY AT PHYSICAL EDUCATION AND 

SPORT ACADEMY 

 

ABSTRACT  

The aim of this study is to examine the teacher candidates‘ levels of problem solving 

and decision making who study at physical education and sport academy. 

The study group consist of totally 305 1
st
, 2

nd
, 3

rd
 and 4

th
 class students, 171 boy and 

134 girl, who study at physical education and sport academies at Niğde University, Aksaray 

University, Selçuk University and Karamanoğlu Mehmetbey University. 

Firstly, existing data related to research aim is given systematically via scanning 

literature.  Thus, a theoretical outline related to the subject is formed. Secondly to reach the 

aim of the research Melbourne Decision Making Scale which was developed by Mann ve Diğ. 

(1998), and adapted to Turkish by Deniz (2004) and Problem Solving Inventory which was 

developed by Heppner and Petersen and  adapted to Turkish by ġahin, ġahin and Heppner 

(1993) were carried out to the students who participated to the research. 

On the solution and interpretation of the data Multiple Linear Regression test, t-test, 

One Way Anova (one way variance analyse) test were used and to determine the differences 

between the groups tukey rest was used and P<0,05 meaningfulness was received.  On the 
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data evaluation and finding the calculated data SPSS (Statistical package for social sciences) 

packet programme was used. 

At the result of this study, it is seen that there is a meaningful relation between 

decision making and problem solving on the teacher candidates who study at physical 

education and sport academy. 

Also, while a meaningful difference between problem solving and decision making on 

gender, class and mother education levels was found, no meaningful difference was found 

between father education levels University students should have sufficient level of giving 

right and effective decision making ability. Decision making is inclining to any option to 

difficulty removal and it forms the most important stage of problem solving process. Problem 

solving is a behavioral and cognitive process of forming effective options to cope with a 

certain situation, and choosing one of them and implementing it. Whit this, individuals, 

without being aware, develop their own problem solving and decision making methods with 

own personalities, way of being brought up and they learnt at school. 

Efficiency of decision making and problem solving bloom the individuals mentally 

and make then ready to struggle with new problems. They bring courage and provide a 

repulsive power to stimulate to the individuals. 

Key words: Teacher candidate, Decision Making, Problem Solving 

 

GĠRĠġ 

Problem çözme, bireyin bir bilgiyi almasını, süreçten geçirmesini ve bu bilgiyi 

kullanmasını gerektirir. Bilgi bireyin bireysel yaĢamı ile ilgili olduğu gibi mesleki yaĢamı ile 

ilgili de olabilir( Haris, 1998). Her birey, yaĢantısı boyunca çeĢitli sorunlarla karĢılaĢır ve 

yaĢantısını düzenleyebilmek için bu sorunları çözme eğilimindedir. Bu eğilimin temeli, 

bilimsel yöntem ve tekniklere dayanmalıdır ki, bunlar mantıklı ve doğru çözümler 

olabilmelidir (Heppner ve Peterson, 1982). Bilim, bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, 

açıklama, onlara iliĢkin genelleme ve ilkeler bulma; bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları 

kestirme gayretleridir. Dolayısıyla Fen Bilimleri, doğayı ve doğal olayları sistemli bir Ģekilde 

inceleme, henüz gözlenmemiĢ olayları kestirme gayretleri olarak tanımlanabilir (Kaptan, 

1999).  

Ünal‘a göre (1983), doğa bilimlerinin öğretilmesinde öğrencilerin sağlaması gerekli 

olan bazı geliĢmeler Ģunlardır: AraĢtırıcı bir zihniyet, bağımsız düĢünme yeteneği, bilimsel 
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çalıĢmalara karĢı ilgi, açık zihinlilik, temel gerçeklerin anlaĢılması, çevrenin önemli etki 

kaynaklarına karĢı duyarlılık, tabii olayların anlaĢılması ve değerlendirilmesi, bilimsel 

problem çözmede beceri kazanılması gerekir. Birçok kaynakta, problem çözme yöntemi ve 

problem çözme becerisi yanlıĢ kullanılarak; aynı kavrama iĢaret ettirilmektedir. Ancak, 

problem çözme becerisi, öğretim yöntemlerinden biri olan problem çözme yönteminin 

kazandırmayı hedeflediği becerilerden yalnız bir tanesidir (Myrick, 1993).  

Bireyin hayatını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi ve ruh sağlığını koruyabilmesi 

için problem çözme becerisi kazanması zorunludur. Etkili problem çözme becerisi; esnek 

olmayı, kolay uyum sağlamayı ve problem çözme konusunda amaca ulaĢabilmek için uygun 

yöntemler geliĢtirebilmeyi ifade etmektedir. Stryker‘a göre (2001), Problemleri etkili biçimde 

çözemeyen bireyler, etkili problem çözme becerisine sahip bireylere göre, daha kaygılı ve 

güvensiz olmakta, baĢkalarının beklentilerini anlamada yetersiz kalmaktadırlar (Izgar, 2003). 

Problemlerin çözümleri, problemlerin türü ve karmaĢıklığına göre değiĢir. Bazı 

problemler tamamen mantık yoluyla çözülür, bazı problemler duygusal olgunluğu gerektirir. 

Bazı problemler ise, olaylara yeni bir algılama açısından bakmayı gerektirir. Problem 

çözümleri arasındaki ortak yan, amaca ulaĢmaya ket vuran engeli ortadan kaldırmaktır 

(Cüceloglu, 2003). Payne ve ArkadaĢları (1993)‘a göre sosyal faktörler karar verme 

davranıĢını etkileyebilir. Örnek olarak, bireyler aile üyelerine, arkadaĢlarına, yakın çevrelerine 

karĢı kendilerini sorumlu hissederler. Böylesi sorumluluk duygusu nasıl karar verileceğini 

etiler. Özel bir karar verme problemi için hangi karar stratejinin etkili olarak kullanılacağına 

olan inancımız üç temel faktör olarak sınıflandırılabilir: karar probleminin özelliği, bireyin 

özelliği, sosyal koĢulların özelliğidir (Myrick, 1993). 

Scott ve Bruce (1995); davranıĢla ilgili terminolojinin tanımlamaları, ampirik 

araĢtırmalar ve ilk teorik açıklamalara dayanarak dört karar verme stili tanımlanmıĢtır: 

1- Rasyonel karar verme stili, alternatiflerin mantıklı değerlendirildiği ve araĢtırıldığı; 

2- Sezgisel karar verme stili önsezi ve duygulara güvenin yaĢandığı; 

3- Bağımlı karar verme stili, baĢkalarının öneri ve yönergelerinin değerlendirildiği; 

4- Kaçınma karar verme stili; karar vermeden kaçınma eğiliminin yaĢandığı yaklaĢımlardır. 

Karar verme stili ölçek geliĢtirme çalıĢmalarında, kendiliğinden-anlık karar verme 

stilini literatüre kazandırmıĢlardır. Bu stil; anında, düĢünmeden alternatifleri 

değerlendirmeden hızlıca iĢleyen bir yaklaĢımdır (Tiryaki, 1997). Karar verme konusunda 

yapılan çalıĢmaların önemli bir bölümü, kavrama stratejik problem çözme yaklaĢımı olarak 
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yaklaĢmıĢlardır. Karar vermenin; aile içinde nasıl ele alındığı, mesleki rehberlik alanında 

mesleki olgunlukla iliĢkisi, farklı geliĢim dönemlerinde gösterilen özellikler ve kültürlerarası 

çalıĢmalarda da gruplar arası farklılaĢıp farklılaĢmadığı dikkat çeken araĢtırma konuları 

olmuĢtur. 

 Ayrıca Kuzgun‘a göre (1993); karar verme ve problem çözme etkinliği, kiĢileri 

zihinsel olarak da dinç tutar ve yeni problemlerle uğraĢmaya hazır hale getirir. Cesaret 

kazandırır ve harekete geçilmesi için kiĢilere itici bir güç sağlar. Ancak Cüceloğlu göre 

(2003); çoğu yönetici, bir problemle karĢılaĢtığında problemin getireceği yükün altında 

kalmak istemediğinden ya da çözemeyeceğinden, problemi ortaya çıkararak çözmek yerine, 

yönetimlerinin kötü yanlarının ortaya çıkacağı korkusuyla, problemleri gizlemekte veya 

görmezlikten gelmektedir. Özellikle eğitim yöneticilerinin problem çözme konusunda uzman 

olmaları zorunludur (Güçlü, 2003). 

Bu çalıĢmanın amacı; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının problem çözme ve karar verme düzeylerinin incelenmesidir.  

 

YÖNTEM 

AraĢtırma Grubu  

Niğde Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesinin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören 171‘i 

erkek 134‘ü kız toplam 305 1. 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Ġlk olarak araĢtırmanın amacına iliĢkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla 

sistematik bir Ģekilde verilmiĢtir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluĢturulmuĢtur. 

Ġkinci olarak araĢtırmanın amacına ulaĢmak için, Mann ve Diğ. (1998), tarafından geliĢtirilmiĢ 

Deniz (2004), tarafından Türkçe‘ye uyarlanan Melbourne Karar Verme Ölçeği, Heppner ve 

Petersen (1982) tarafından geliĢtirilen ve Türkçe‘ye uyarlaması ġahin, ġahin ve Heppner 

(1993) tarafından gerçekleĢtirilen ―Problem Çözme Envanteri‖ araĢtırmaya katılan öğrencilere 

uygulanmıĢtır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin çözüm ve yorumlanmasında, Multiple Linear Regression testi, t testi,  One 

Way Anova (tek yönlü varyans analizi) testi kullanılmıĢ ve gruplar arasındaki farkı 

belirleyebilmek için tukey testi kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıĢtır. Verilerin 
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değerlendirilmesinde ve hesaplanmıĢ değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for 

social sciences) paket programı kullanılmıĢtır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1 Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim 

Gören Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Düzeylerinin t Testi KarĢılaĢtırılmasını 

Gösteren Dağılım 

  N Ortalama Std. Sapma t P 

Aceleci yaklaĢım Kız  134 32,5746 5,0596 -2,326 0,021 

Erkek  171 34,0117 5,5762 

       

DüĢünen yaklaĢım Kız  134 17,6493 2,6021 -2,662 0,008 

Erkek  171 18,4211 2,4419 

       

Kaçıngan yaklaĢım Kız  134 13,7612 2,5017 -1,921 0,046 

Erkek  171 14,2632 2,0596 

       

Değerlendirici 

yaklaĢım  

Kız  134 9,5896 2,2351 0,301 0,764 

Erkek  171 9,5146 2,0958 

       

Kendine güvenli 

yaklaĢım 

Kız  134 23,1045 3,8198 1,399 0,049 

Erkek  171 22,9415 3,3054 

       

Planlı yaklaĢım Kız  134 23,1866 4,0265 -1,965 0,050 

Erkek  171 24,0760 3,8410 

       

Genel  Kız  134 119,8657 8,0886 -3,550 0,000 

Erkek  171 123,2281 8,3010 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi; cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin t testi 

karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının aceleci yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-2,326 P=0,021<0.05].  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının düĢünen yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-2,662 P=0,008<0.05].  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-1,921 P=0,046<0.05].  
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Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmamıĢtır [ t değeri =0,301 P=0,046>0.05].  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının kendine güvenli yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =1,399 P=0,049<0.05].  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının planlı yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri=-1,965 P=0,050<0.05].  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının genel problem çözme puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur 

[ t değeri=-3,550 P=0,000<0.05].  

 

Tablo 2 Sınıf DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören 

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Düzeylerine ĠliĢkin One-Way Anova Testi 

KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım  

  N Ortalama Std. Sapma F P Anlamlı 

Farklılık 

Tukey Testi 

Aceleci yaklaĢım 

 

1. sınıf 88 32,0682 5,5165  

5,026 

 

0,002 

 

1-4 2.sınıf 90 33,3000 5,0956 

3.sınıf 53 33,0566 5,3292 

4.sınıf  74 35,2703 5,2193 

        

DüĢünen yaklaĢım 1. sınıf 88 18,3295 3,2965  

1,435 

 

0,042 

 

3-2 2.sınıf 90 18,3222 2,1507 

3.sınıf 53 17,5849 1,9654 

4.sınıf  74 17,8514 2,2615 

        

 

Kaçıngan yaklaĢım 

 

1. sınıf 88 13,8409 2,0948  

0,460 

 

0,710 

 

Yok 2.sınıf 90 14,1111 2,0578 

3.sınıf 53 13,9811 2,1616 

4.sınıf  74 14,2432 2,7786 

        

Değerlendirici 

yaklaĢım  

 

1. sınıf 88 9,6932 1,9673  

1,615 

 

0,046 

 

2-3 2.sınıf 90 9,3111 2,3495 

3.sınıf 53 10,0189 2,2574 

4.sınıf  74 9,3243 2,0144 

        

Kendine güvenli 1. sınıf 88 23,3295 3,5871   3-1 
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yaklaĢım 2.sınıf 90 22,2222 3,4209 8,398 0,000 3-2 

3-4 3.sınıf 53 24,8868 2,8125 

4.sınıf  74 22,2568 3,5772 

        

 

Planlı yaklaĢım 

 

1. sınıf 88 23,6250 4,3716  

5,781 

 

0,001 

3-1 

3-2 

3-4 

2.sınıf 90 22,8333 3,7304 

3.sınıf 53 25,5660 3,5815 

4.sınıf  74 23,4459 3,5079 

        

Genel 1. sınıf 88 120,8864 8,1345  

4,609 

 

0,004 

3-1 

3-2 

 

2.sınıf 90 120,1000 8,0267 

3.sınıf 53 125,0943 7,6063 

4.sınıf  74 122,3919 8,9379 

 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi; sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin One-Way 

Anova Testi karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının aceleci yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F 

değeri =5,026 P=0,002<0.05].  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının düĢünen yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F 

değeri =1,435 P=0,042<0.05].  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmamıĢtır 

[F değeri =0,460 P=0,710>0.05].  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının değerlendirici yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ F değeri =1,615 P=0,046<0.05].  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının kendine güvenli yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ F değeri =8,398 P=0,000<0.05].  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının planlı yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F 

değeri =5,781 P=0,001<0.05].  
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Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının genel problem çözme puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri 

=4,609 P=0,004<0.05].  

Tablo 3 Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim 

Gören Öğretmen Adaylarının Karar Verme Düzeylerinin t Testi KarĢılaĢtırılmasını 

Gösteren Dağılım 

  N Ortalama Std. Sapma t P 

Dikkatli karar verme Kız  134 8,3134 2,5968 2,747 0,006 

Erkek  171 7,5614 2,0524 

       

Kaçıngan karar 

verme  

Kız  134 12,6269 2,8593 -2,339 0,020 

Erkek  171 13,3567 2,5773 

       

Erteleyici karar 

verme 

Kız  134 10,6418 2,1183 -2,100 0,037 

Erkek  171 11,1579 2,1403 

       

Panik karar verme  Kız  134 10,0149 2,4186 -2,092 0,037 

Erkek  171 10,5673 2,1116 

       

Genel  Kız  134 41,5970 5,2503 -1,619 0,046 

Erkek  171 42,6433 5,8598 

Tablo 3‘de görüldüğü gibi; cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının karar verme düzeylerinin t testi 

karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının dikkatli karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =2,747 P=0,006<0.05].  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının kaçıngan karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri=-2,339 P=0,020<0.05].  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının erteleyici karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri=-2,100 P=0,037<0.05].  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının panik karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri=-2,092 P=0,037<0.05].  
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Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının genel karar verme puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ t 

değeri=-1,619 P=0,046<0.05].  

Tablo 4 Sınıf DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören 

Öğretmen Adaylarının Karar Verme Düzeylerine ĠliĢkin One-Way Anova Testi 

KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım  

  N Ortalama Std. Sapma F P Anlamlı 

Farklılık 

Tukey Testi 

Dikkatli karar verme 

 

1. sınıf 88 7,4773 2,0509  

9,407 

 

0,000 

4-1 

4-2 

4-3 

2.sınıf 90 7,4556 2,1155 

3.sınıf 53 7,6226 1,9925 

4.sınıf  74 9,0541 2,5637 

        

Kaçıngan karar 

verme 

1. sınıf 88 13,4432 2,4300  

5,070 

 

0,002 

1-4 

3-4 2.sınıf 90 12,9778 2,3367 

3.sınıf 53 13,7358 2,4819 

4.sınıf  74 12,1486 2,9641 

        

 

Erteleyici karar 

verme 

 

1. sınıf 88 10,9432 2,0021  

2,843 

 

0,038 

 

2-3 2.sınıf 90 11,0889 2,2267 

3.sınıf 53 10,1132 1,8570 

4.sınıf  74 10,9865 2,0373 

        

Panik karar verme  

 

 

1. sınıf 88 10,0000 2,0954  

2,919 

 

0,034 

 

3-1 2.sınıf 90 10,8111 2,1718 

3.sınıf 53 10,9623 2,0565 

4.sınıf  74 10,4730 2,3999 

        

Genel 1. sınıf 88 41,8636 5,3545  

2,313 

 

0,016 

4-1 

4-2 

4-3 

2.sınıf 90 42,3333 5,6130 

3.sınıf 53 42,4340 4,9206 

4.sınıf  74 42,6622 5,5697 

Tablo 4‘de görüldüğü gibi; sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının karar verme düzeylerinin One-Way 

Anova Testi karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının dikkatli karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ 

F değeri =9,407 P=0,000<0.05].  
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Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının kaçıngan karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur 

[ F değeri =5,070 P=0,002<0.05].  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının erteleyici karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur 

[ F değeri =2,843 P=0,038<0.05].  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının panik karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F 

değeri =2,919 P=0,034<0.05].  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının genel karar verme puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri 

=2,313 P=0,016<0.05].  

Tablo 5 Baba Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Düzeylerine 

ĠliĢkin One-Way Anova Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım  

  N Ortalama Std. Sapma F P Anlamlı 

Farklılık 

Tukey Testi 

Aceleci yaklaĢım Ġlköğretim  183 33,1202 5,1746  

0,965 

 

0,382 

 

Yok Ortaöğretim  80 34,1000 5,9653 

Lisans  42 33,1429 5,1918 

        

DüĢünen yaklaĢım  Ġlköğretim  183 17,9290 2,7736  

1,380 

 

0,253 

 

Yok Ortaöğretim  80 18,1375 1,7700 

Lisans  42 18,6429 2,6762 

        

Kaçıngan yaklaĢım Ġlköğretim  183 14,1530 2,4671  

0,772 

 

0,463 

 

Yok Ortaöğretim  80 13,7750 2,0622 

Lisans  42 14,0714 1,7164 

        

Değerlendirici 

yaklaĢım 

Ġlköğretim  183 9,5683 2,0661  

0,107 

 

0,899 

 

Yok Ortaöğretim  80 9,5750 2,3155 

Lisans  42 9,4048 2,2638 

        

Kendine güvenli 

yaklaĢım 

Ġlköğretim  183 23,0820 3,4766  

0,654 

 

0,521 

 

Yok Ortaöğretim  80 22,6625 3,8085 

Lisans  42 23,3810 3,2681 

        

Planlı yaklaĢım Ġlköğretim  183 23,4754 3,8670  

0,876 

 

0,417 

 

Yok Ortaöğretim  80 24,1750 4,0745 

Lisans  42 23,6667 4,0223 
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Genel  Ġlköğretim  183 121,3279 7,7390  

0,586 

 

0,557 

 

Yok Ortaöğretim  80 122,4250 9,3454 

Lisans  42 122,3095 9,0836 

Tablo 5‘de görüldüğü gibi; baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve 

spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin t testi 

karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının aceleci yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri =0,965 P=0,382>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının düĢünen yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri =1,380 P=0,253>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri =0,772 P=0,463>0.05]. dir.  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının değerlendirici yaklaĢım alt boyut puanları arasında 

anlamlı bir faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri =0,107 P=0,899>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kendine güvenli yaklaĢım alt boyut puanları arasında 

anlamlı bir faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri =0,654 P=0,521>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının planlı yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri=0,876 P=0,417>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının genel problem çözme puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri=0,586 P=0,557>0.05].  
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Tablo 6 Anne Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Düzeylerine 

ĠliĢkin One-Way Anova Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım  

  N Ortalama Std. Sapma F P Anlamlı 

Farklılık 

Tukey Testi 

Aceleci yaklaĢım Ġlköğretim  186 32,1774 5,1028 13,001 0,000 1-2 

1-3 Ortaöğretim  79 35,4810 5,4440 

Lisans  40 34,8250 5,1035 

        

DüĢünen yaklaĢım  Ġlköğretim  186 17,8011 2,5058 3,142 0,045 1-2 

Ortaöğretim  79 18,6203 2,1561 

Lisans  40 18,3250 3,1816 

        

Kaçıngan yaklaĢım Ġlköğretim  186 13,9570 2,4491 1,279 0,048 1-2 

Ortaöğretim  79 14,3797 1,7269 

Lisans  40 13,7750 2,3587 

        

Değerlendirici 

yaklaĢım 

Ġlköğretim  186 9,6559 2,1308 1,947 0,044 2-1 

Ortaöğretim  79 9,6076 2,2556 

Lisans  40 8,9250 2,0050 

        

Kendine güvenli 

yaklaĢım 

Ġlköğretim  186 22,7527 3,6765 5,010 0,007 2-1 

2-3 Ortaöğretim  79 24,0380 3,0147 

Lisans  40 22,2000 3,4656 

        

Planlı yaklaĢım Ġlköğretim  186 23,4301 3,8762 4,831 0,009 2-1 

2-3 Ortaöğretim  79 24,7848 4,0181 

Lisans  40 22,7000 3,7155 

        

Genel  Ġlköğretim  186 119,7742 7,4219 23,565 0,000 2-1 

2-3 Ortaöğretim  79 126,9114 7,6195 

Lisans  40 120,7500 9,7079 

Tablo 6‘da görüldüğü gibi; anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve 

spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin One-

Way Anova Testi karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının aceleci yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =13,001 P=0,000<0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının düĢünen yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =3,142 P=0,045<0.05].  
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Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =1,279 P=0,048<0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının değerlendirici yaklaĢım alt boyut puanları arasında 

anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =1,947 P=0,044<0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kendine güvenli yaklaĢım alt boyut puanları arasında 

anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =5,010 P=0,007<0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının planlı yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =4,831 P=0,009<0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının genel problem çözme puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =23,565 P=0,000<0.05].  

Tablo 7 Baba Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Karar Verme Düzylerine 

ĠliĢkin One-Way Anova Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım  

  N Ortalama Std. Sapma F P Anlamlı 

Farklılık 

Tukey Testi 

Dikkatli karar 

verme 

Ġlköğretim  183 7,7814 2,0824  

2,726 

 

0,067 

 

Yok Ortaöğretim  80 7,7375 2,5544 

Lisans  42 8,6667 2,7995 

        

Kaçıngan karar 

verme 

Ġlköğretim  183 13,0273 2,5708  

0,025 

 

0,975 

 

Yok Ortaöğretim  80 13,0875 2,8913 

Lisans  42 12,9762 3,0959 

        

Erteleyici karar 

verme 

Ġlköğretim  183 10,8798 2,1424  

0,343 

 

0,710 

 

Yok Ortaöğretim  80 11,1000 2,1677 

Lisans  42 10,8333 2,1290 

        

Panik karar 

verme  

Ġlköğretim  183 10,3333 2,2147  

0,519 

 

0,596 

 

Yok Ortaöğretim  80 10,4625 2,3273 

Lisans  42 10,0238 2,3838 

        

Genel  Ġlköğretim  183 42,0219 5,5410  

0,194 

 

0,824 

 

Yok Ortaöğretim  80 42,3875 5,7906 

Lisans  42 42,5000 5,7094 
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Tablo 7‘de görüldüğü gibi; baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve 

spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının karar verme düzeylerinin One-

Way Anova Testi karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının dikkatli karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =2,726 P=0,068>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kaçıngan karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =0,025 P=0,975>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının erteleyici karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =0,343 P=0,710>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının panik karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =0,519 P=0,596>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının genel karar verme puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmamıĢtır [ F değeri =0,194 P=0,824>0.05].  

Tablo 8 Anne Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Karar Verme Düzylerine 

ĠliĢkin One-Way Anova Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım  

  N Ortalama Std. Sapma F P Anlamlı 

Farklılık 

Tukey Testi 

Dikkatli karar 

verme 

Ġlköğretim  186 7,6828 2,0668 14,419 0,000 2-1 

2-3 Ortaöğretim  79 7,4937 2,0373 

Lisans  40 9,6500 3,1909 

        

Kaçıngan karar 

verme 

Ġlköğretim  186 12,9462 2,4861 15,984 0,000 2-1 

2-3 Ortaöğretim  79 14,1266 2,4251 

Lisans  40 11,3000 3,3528 

        

Erteleyici karar 

verme 

Ġlköğretim  186 10,7527 2,0489 3,245 0,040 2-1 

Ortaöğretim  79 11,4557 2,2406 

Lisans  40 10,7250 2,2531 

        

Panik karar 

verme  

Ġlköğretim  186 10,2581 2,2101 5,425 0,005 3-1 

Ortaöğretim  79 10,8987 2,3675 
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Lisans  40 9,5000 2,0506 

        

Genel  Ġlköğretim  186 41,6398 5,3519 5,708 0,004 2-1 

2-3 Ortaöğretim  79 41,1750 5,9394 

Lisans  40 43,9747 5,7311 

Tablo 8‘de görüldüğü gibi; anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve 

spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının karar verme düzeylerinin One-

Way Anova Testi karĢılaĢtırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının dikkatli karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =14,419 P=0,000<0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kaçıngan karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =15,984 P=0,000<0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının erteleyici karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =3,245 P=0,040<0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının panik karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =5,425  P=0,005<0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının genel karar verme puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ F değeri =5,708  P=0,004<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne öğrenim düzeyi 

ortaöğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim ve lisans olanlara göre genel karar verme alt 

boyut puanları düĢük çıkmıĢtır. 

Tablo 9 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının 

Karar Verme Düzeylerinin Problem Çözme Becerilerini Açıklama Gücü 

 B  SHB  t p Ġkili 

r 

Kısmi 

r 

Sabit  24,646 5,131 - 4,803 0,000 - - 

Aceleci YaklaĢım 0,231 0,061 0,222 3,811 0,000 0,197 0,216 

DüĢünen YaklaĢım 0,192 0,129 0,087 1,492 0,047 0,083 0,086 

Kaçıngan YaklaĢım 5,823 0,143 0,024 0,408 0,683 -0,024 0,024 

Değerlendirici YaklaĢım 0,307 0,154 0,118 2,001 0,046 0,069 0,115 

Kendine Güvenli YaklaĢım 0,114 0,096 0,072 1,186 0,237 0,064 0,069 

Planlı YaklaĢım  -1,463 0,087 -0,001 -0,017 0,987 0,011 -0,001 

R=0,251    R
2
=0,063      F=3,347     P=0,003 
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Tablo 9 incelendiğinde; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının karar verme düzeyleri ile problem çözme becerileri arasında anlamlı 

düzeyde iliĢkinin olduğu görülmektedir (R=0,251  R
2
=0,063, F=3,347 p<0,05). Elde edilen F 

değeri karar verme düzeyleri ile problem çözme becerilerini anlamlı düzeyde açıkladığını 

göstermektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına iliĢkin t testi sonuçları incelendiğinde; 

karar verme düzeylerinin, aceleci yaklaĢım, düĢünen yaklaĢım ve değerlendirici yaklaĢım alt 

boyutları üzerinde etkili bir açıklayıcı olduğu, kaçıngan yaklaĢım, kendine güvenli yaklaĢım 

ve planlı yaklaĢım alt boyutunun ise karar verme puanlarını açıklamada anlamlı bir etkiye 

sahip olmadığı görülmüĢtür. 

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının aceleci yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-2,326 P=0,021<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız 

öğretmen adaylarının aceleci yaklaĢım alt boyutu puan ortalaması ( X =32,5746) iken erkek 

öğretmen adaylarının aceleci yaklaĢım alt boyutu puan ortalaması ise ( X =34,0117) dir. Bu 

sonuçlara göre kız öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına aceleci yaklaĢım düzeyleri 

yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; kız öğrencilerinin erkek öğrencilere göre karĢı karĢıya 

kaldığı bazı problemlerde, gündelik yaĢamda, mesleki yaĢamda veya okul yaĢamında aceleci 

davrandıklarını ortaya çıkarmaktadır. 

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının düĢünen yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-2,662 P=0,008<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız 

öğretmen adaylarının düĢünen yaklaĢım alt boyutu puan ortalaması ( X =17,6493) iken erkek 

öğretmen adaylarının düĢünen yaklaĢım alt boyutu puan ortalaması ise ( X =18,4211) dir. Bu 

sonuçlara göre; kız öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre; düĢünen yaklaĢım alt 

boyutları yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; kız öğretmen adayları erkek öğretmen 

adaylarına göre; bir problemle karĢılaĢtıklarında etkili problem çözme becerileri kullanarak, 

güç bir durumu karĢılamak amacıyla geçmiĢ yaĢantıları, izlenim ve duyguları, faydalı 

kuvvetler haline getirecek Ģekilde harekete geçirdikleri ortaya çıkmaktadır. 
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Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =-1,921 P=0,046<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız 

öğretmen adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyutu puan ortalaması ( X =13,7612) iken erkek 

öğretmen adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyutu puan ortalaması ise ( X =14,2632) dir. Kız 

öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre; kaçıngan yaklaĢım alt boyutları yüksek 

çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; kız öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre; problem 

çözme sürecinde rasyonel, mantıklı, biliĢsel bir bilgi iĢlem süreci olarak basitleĢtiremedikleri 

ortaya çıkmaktadır.   

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının değerlendirici yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmamıĢtır [ t değeri =0,301 P=0,764>0.05].  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının kendine güvenli yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =1,399 P=0,049<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız öğretmen 

adaylarının kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu puan ortalaması ( X =23,1045) iken erkek 

öğretmen adaylarının kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu puan ortalaması ise ( X =22,9415) 

dir. Bu sonuçlara göre; erkek öğretmen adayları kız öğretmen adaylarına göre kendine güvenli 

yaklaĢım alt boyutları yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize erkek öğretmen adaylarının kız 

öğretmen adaylarına göre eğitim ortamında da, bir problemin çözüme kavuĢturulması kadar o 

problemin çözülme sürecin de Problemi tanınması ve bu süreç hakkında bilgi edinilmesi ve  

etkili bir öğrenmenin gerçekleĢtirebilmesi için kendine güvendiği ortaya çıkmaktadır. 

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının planlı yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri=-1,965 P=0,050<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız öğretmen 

adaylarının planlı yaklaĢım alt boyutu puan ortalaması ( X =23,1866) iken erkek öğretmen 

adaylarının planlı yaklaĢım alt boyutu puan ortalaması ise ( X =24,0760) dir. Bu sonuçlara 

göre; kız öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre planlı yaklaĢım alt boyutları 

yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; kız öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre; 

Problem çözme sürecinin gerektirdiği davranıĢ kategorisi, problemden probleme ve bireyden 

bireye farklı olsa bile problem çözme sürecinin belli genel ve temel aĢamalarında belirli bir 

plan dahilinde yaptıkları ortaya çıkmaktadır. 
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Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının genel problem çözme puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur 

[ t değeri=-3,550 P=0,000<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız öğretmen adaylarının 

genel problem çözme puan ortalaması ( X =119,8657) iken erkek öğretmen adaylarının genel 

problem çözme puan ortalaması ise ( X =123,2281) dir. Bu sonuçlara göre; kız öğretmen 

adayları erkek öğretmen adaylarına göre genel problem çözme becerileri yüksek çıkmıĢtır. Bu 

bulgular; Brems ve Johnson (1988),  Akaydın (2002), Korkut (2002), Ülger (2003), ġahin ve 

Özbay (2003), Katkat (2003), Düzakın (2004), Onursal (2004), Öztürk ve diğerleri (2005), 

Serin ve Derin (2006), Ġnce ve ġen (2006), Germi ve Sunay (2006), Saraçoğlu ve ArkadaĢları 

(2001), Serin ve Derin (2008), Bozkurt ve ArkadaĢları (2004), Çam ve Tümkaya (2006) 

Sardoğan ve ArkdaĢları (2007), Otacıoğlu (2008), çalıĢmasıyla paralellik göstermektedir. 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının aceleci yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F 

değeri =5,026 P=0,002<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre aceleci yaklaĢım düzeyleri 

yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 4. sınıfta 

öğrenim gören öğretmen adaylarına göre bir problemle karĢılaĢtığı zaman ona nasıl ve 

nezaman ulaĢacağı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını göstermektedir. 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının düĢünen yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F 

değeri =1,435 P=0,042<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre düĢünen yaklaĢım alt boyutu  

yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 2. sınıfta 

öğrenim gören öğretmen adaylarına göre bir sorunun çözülme sürecinde yeni fikirler 

ürettikleri, stratejiler geliĢtirme açısından daha iyi oldukları sonucu orta çıkmaktadır.  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmamıĢtır 

[F değeri =0,460 P=0,710>0.05].  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının değerlendirici yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ F değeri =1,615 P=0,046<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 2. sınıfta öğrenim 

gören öğretmen adaylarının 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre değerlendirici 
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yaklaĢım alt boyutu yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre; bir problemin çözümünde 

eylem planını uygulayıp sonucun belli bir standartla karĢılaĢtırılması aĢamasında ve 

aktivitelerden yeni sonuçlar üretme aĢamasında iyi oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının kendine güvenli yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ F değeri =8,398 P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 3. sınıfta öğrenim 

gören öğretmen adaylarının 2. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre kendine 

güvenli yaklaĢım alt boyutları düĢük çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; 3. sınıfta öğrenim gören 

öğretmen adaylarının 2.ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre Belirli bir 

problemle karĢılaĢıldığında, analiz etmede ve karar verme becerileri açısından düĢük olduğu 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının planlı yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F 

değeri =5,781 P=0,001<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının 1. 2. ve 4.  sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre planlı yaklaĢım alt 

boyutu düĢük çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 

eylemlerinin niteliğini belirlemede ve durumu yeniden planlama boyutunda sıkıntıların 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının genel problem çözme puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri 

=4,609 P=0,004<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 

1. ve 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre genel problem çöme puanları düĢük 

çıkmıĢtır. Bu bulgular; Tümkaya ve Ġflazoğlu (2000), Dikici ve ArkadaĢları (2001), Alver 

(2005), Korkut (2002), Onursal (2004), Arslan (2001), YurttaĢ (2001), Kat kat ve Mızrak 

(2003)‘ün çalıĢmasıyla paralellik göstermektedir. 

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının dikkatli karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri =2,747 P=0,006<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız öğretmen 

adaylarının dikkatli karar verme boyutu puan ortalaması ( X =8,3134) iken erkek öğretmen 

adaylarının dikkatli karar verme alt boyutu puan ortalaması ise ( X =7,5614) dir. Bu sonuçlara 

göre; kız öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre dikkatli karar verme düzeyleri 
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yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize kız öğretmen adaylarının geliĢim süreçleri içerisinde, 

sorumluluk alma, zamanı etkili kullanma, hedefleri koyarken kendi donanımlarını farketme ve 

bunu yerine getirme bilinçlerini dikkatli yerine getirdikleri ortaya çıkmaktadır. 

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının kaçıngan karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri=-2,339 P=0,020<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız öğretmen 

adaylarının kaçıngan karar verme boyutu puan ortalaması ( X =12,6299) iken erkek öğretmen 

adaylarının kaçıngan karar verme alt boyutu puan ortalaması ise ( X =13,3567) dir.  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının erteleyici karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri=-2,100 P=0,037<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız öğretmen 

adaylarının erteleyici karar verme boyutu puan ortalaması ( X =10,6418) iken erkek öğretmen 

adaylarının erteleyici karar verme alt boyutu puan ortalaması ise ( X =11,1579) dir. Bu 

sonuçlara göre erkek öğretmen adaylarının kız öğretmen adaylarına göre erteleyici karar 

verme düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçla bize; erkek öğretmen adaylarının Karar verme 

çalıĢmalarında karar verme stilleri ve karar verme stratejilerini, Karar verme sürecinde karar 

hızlarını erteledikleri ortaya çıkmaktadır. 

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının panik karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ t değeri=-2,092 P=0,037<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız öğretmen 

adaylarının panik karar verme boyutu puan ortalaması ( X =10,0149) iken erkek öğretmen 

adaylarının panik karar verme alt boyutu puan ortalaması ise ( X =10,5673) dir. Bu sonuçlara 

göre; erkek öğretmen adayları kız öğretmen adaylarına göre panik karar verme düzeyleri 

yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; karar verme stiline sahip öğretmen adaylarının anında, 

çabucak ve bütün olarak karar vermedikleri. Sistemli ve dikkatli hareket etmedikleri sonucu 

ortaya çıkmaktadır.  

Cinsiyet değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının genel karar verme puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ t 

değeri=-1,619 P=0,046<0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda; kız öğretmen adaylarının 

genel karar verme puan ortalaması ( X =41,5970) iken erkek öğretmen adaylarının genel karar 

verme puan ortalaması ise ( X =42,6433) dir. Bu sonuçlara göre; erkek öğretmen adayları kız 

öğretmen adaylarına göre karar verme düzeyleri yüsek çıkmıĢtır. Bu bulgular; Friedman ve 
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Man (1993), Tiryaki (1997), Kuzgun (1992)‘nin çalıĢmalarıyla paralellik gösterirken Deniz 

(2002), Köse (2002), Sinangil (1992), TaĢdelen (2002)‘nin çalıĢmalarıyla paralellik 

göstermektedir. Göstermemesinin nedeni örneklem grubunun ve karar verme ortamlarının 

farklı oluĢundan kaynaklanabileceği düĢünülmektedir.  

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının dikkatli karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ 

F değeri =9,407 P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının 1. 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre dikkatli karar verme alt 

boyut puanları yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; 4. sınıfta öğrenim gören ğretmen 

adaylarının Karar verirken ve bir hedefe ulaĢabilmek için eldeki imkan ve koĢullara göre 

mümkün olabilecek çeĢitli olası eylem biçimleri en uygun ve dikkatli bir Ģekilde kullandıkları 

ortaya çıkmaktadır. 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının kaçıngan karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur 

[ F değeri =5,070 P=0,002<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının 3.ve 1.  sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre kaçıngan karar verme alt 

boyut puanları düĢük çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının Karar verme durumunda karar vermemek için karardan uzaklaĢmadığı ve karar 

verme sorumluluğundan kaçma eğiliminde bulunmadığı sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının erteleyici karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur 

[ F değeri =2,843 P=0,038<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre erteleyici karar verme alt boyut 

puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının panik karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F 

değeri =2,919 P=0,034<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre panik karar verme alt boyut 

puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Sınıf değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının genel karar verme puanları arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri 

=2,313 P=0,016<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 
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1. 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre genel karar verme puanları yüksek 

çıkmıĢtır. 

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının aceleci yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri =0,965 P=0,382>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının düĢünen yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri =1,380 P=0,253>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri =0,772 P=0,463>0.05]. dir.  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının değerlendirici yaklaĢım alt boyut puanları arasında 

anlamlı bir faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri =0,107 P=0,899>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kendine güvenli yaklaĢım alt boyut puanları arasında 

anlamlı bir faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri =0,654 P=0,521>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının planlı yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri=0,876 P=0,417>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının genel problem çözme puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ t değeri=0,586 P=0,557>0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının aceleci yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =13,001 P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne öğrenim 

düzeyi ilköğretim olan öğretmen adaylarının ortaöğretim ve lisans olanlara göre aceleci 

yaklaĢım düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının düĢünen yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =3,142 P=0,045<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne öğrenim 
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düzeyi ilköğretim olan öğretmen adaylarının ortaöğretim olanlara göre düĢünen yaklaĢım alt 

boyutu yüksek çıkmıĢtır. 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kaçıngan yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =1,279 P=0,048<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne 

öğrenim düzeyi ilköğretim olan öğretmen adaylarının ortaöğretim olanlara göre kaçıngan 

yaklaĢım alt boyutu yüksek çıkmıĢtır. 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının değerlendirici yaklaĢım alt boyut puanları arasında 

anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =1,947 P=0,044<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 

anne öğrenim düzeyi orta öğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre 

değerlendirici yaklaĢım alt boyutu yüksek çıkmıĢtır 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kendine güvenli yaklaĢım alt boyut puanları arasında 

anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =5,010 P=0,007<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 

anne öğrenim düzeyi orta öğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim ve lisans olanlara 

göre kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu düĢük çıkmıĢtır 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının planlı yaklaĢım alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =4,831 P=0,009<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne öğrenim 

düzeyi orta öğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim ve lisans olanlara göre planlı 

yaklaĢım alt boyutu düĢük çıkmıĢtır 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının genel problem çözme puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =23,565 P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne öğrenim 

düzeyi orta öğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim ve lisans olanlara göre genel 

problem çözme puanları düĢük çıkmıĢtır. Bu bulgular; Dönmez ve DemirtaĢ (2007), Saygılı 

(2000)‘nin çalıĢmalarıyla paralellik gösterirken Çağlayan ve ArkadaĢları (2008), Derin 

(2006), Tümkaya ve Ġflazoğlu (2000)‘nin çalıĢmasıyla paralellik göstermemektedir. 

Göstermemesinin nedeni; örneklem grubunun farklı oluĢu ve bu örneklem grubunun bir 

problemle karĢılaĢtıkları zaman farklı yaklaĢımlar sergilemelerinden kaynaklanabileceği 

düĢünülmektedir. 



   
 

 

169 

  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının dikkatli karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =2,726 P=0,068>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kaçıngan karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =0,025 P=0,975>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının erteleyici karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =0,343 P=0,710>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının panik karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =0,519 P=0,596>0.05].  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının genel karar verme puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmamıĢtır [ F değeri =0,194 P=0,824>0.05].  

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının dikkatli karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =14,419 P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne 

öğrenim düzeyi orta öğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim ve lisans olanlara göre 

dikkatli karar verme alt boyut puanları düĢük çıkmıĢtır. 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının kaçıngan karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =15,984 P=0,000<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne 

öğrenim düzeyi orta öğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim ve lisans olanlara göre 

kaçıngan karar verme alt boyut puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının erteleyici karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı 

bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =3,245 P=0,040<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne 

öğrenim düzeyi orta öğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre erteleyici 

karar verme alt boyut puanları yüksek çıkmıĢtır. 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının panik karar verme alt boyut puanları arasında anlamlı bir 
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faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =5,425  P=0,005<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne öğrenim 

düzeyi lisans olan öğretmen adaylarının ilköğretim olanlara göre panik karar verme alt boyut 

puanları düĢük çıkmıĢtır. 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının genel karar verme puanları arasında anlamlı bir faklılık 

bulunmuĢtur [ F değeri =5,708  P=0,004<0.05]. Bu farklılık sonucunda; anne öğrenim düzeyi 

ortaöğretim olan öğretmen adaylarının ilköğretim ve lisans olanlara göre genel karar verme alt 

boyut puanları düĢük çıkmıĢtır. Bu sonuçlar bize; öğrenim düzeyinin bilinçli iletiĢim 

yollarının sağlanmasında, bireylere yaklaĢım biçimleri ve karar verme düzeylerini etkilediği 

söylenebilir.  

Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının karar 

verme düzeyleri ile problem çözme becerileri arasında anlamlı düzeyde iliĢkinin olduğu 

görülmektedir (R=0,251  R
2
=0,063, F=3,347 p<0,05). Elde edilen F değeri karar verme 

düzeyleri ile problem çözme becerilerini anlamlı düzeyde açıkladığını göstermektedir. 

Regresyon katsayılarının anlamlılığına iliĢkin t testi sonuçları incelendiğinde; karar verme 

düzeylerinin, aceleci yaklaĢım, düĢünen yaklaĢım ve değerlendirici yaklaĢım alt boyutları 

üzerinde etkili bir açıklayıcı olduğu, kaçıngan yaklaĢım, kendine güvenli yaklaĢım ve planlı 

yaklaĢım alt boyutunun ise karar verme puanlarını açıklamada anlamlı bir etkiye sahip 

olmadığı görülmüĢtür. 

Bu çalıĢmanın sonucunda; Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören 

öğretmen adaylarının karar verme ve problem çözme düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢkinin 

olduğu ortaya çıkmıĢtır.  Ayrıca; problem çözme ve karar verme düzeyleri ile cinsiyet, sınıf 

ve anne öğrenim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunurken baba öğrenim düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Üniversite öğrencileri; doğru ve etkili karar 

verebilme becerisine yeterli düzeyde sahip olmaları gerekmektedir. Karar verme, bir güçlüğü 

gidermek için herhangi bir seçeneğe yönelmektir ve problem çözme sürecinin en önemli 

aĢamasını oluĢturmaktadır. Problem çözme, belirli bir durumla baĢa çıkabilme için etkili 

seçenekleri oluĢturmayı, birini seçmeyi ve uygulamayı içeren biliĢsel ve davranıĢsal bir 

süreçtir. Bununla birlikte, bireyler farkında olmadan kendi kiĢilikleri, yetiĢtirilme tarzları ve 

okulda öğrendikleri ile kendi kiĢisel problem çözme ve karar verme yöntemlerini geliĢtirirler.  



   
 

 

171 

  

Karar verme ve problem çözme etkinliği, bireyleri zihinsel olarak dinç tutar ve yeni 

problemlerle uğraĢmaya hazır hale getirir. Cesaret kazandırır ve harekete geçilmesi için 

kiĢilere itici bir güç sağlar.  
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ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDAKĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 

DERSLERĠNDE UYGULANAN ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇME – 

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠNĠN ARAġTIRILMASI 

*Ahmet ġĠRĠNKAN  *Sertaç ERCĠġ  

*Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 

 ÖZET 

 Bu çalıĢmanın amacı, ilköğretim beden eğitimi ve spor öğretim programındaki öğretim 

yöntemleri ve ölçme-değerlendirme kriterlerinin araĢtırılmasıdır. AraĢtırmamıza Türkiye‘nin 

7 bölgesindeki 16 ilde görev yapan 284 beden eğitimi ve spor öğretmeni katılmıĢtır. 

Deneklere anket uygulanmıĢ ve bulgular SPSS 10.0 programında analiz edilerek 

yorumlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda,   beden eğitimi ve spor öğretim yöntemi olarak komut 

yöntemi, alıĢtırma yöntemi, eĢli çalıĢma yöntemi ve kendini değerlendirme yönteminin en 

fazla kullanıldığı yöntemler olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Beden eğitimi ve spor 

öğretmenleri öğrencileri değerlendirirken daha çok uygulamalı ve sözlü sınavlara yer 

verdiklerini belirtmiĢlerdir.  

Anahtar kelimeler: Beden eğitimi, Spor,  Öğretim yöntemi, ölçme ve değerlendirme 

____________________________________________________________ 

* Atatürk Üniversitesi, BESYO 

RESEARCH FOR TEACHĠNG METHODS AND MEASURING AND EVALUATION 

CRĠTERĠA APPLĠED ĠN PHYSICAL TRANING AND SPORTS CLASSES ĠN 

PRIMARY EDUCATION SCHOOLS. 

SUMMARY 

The aim of this study is search for teaching methods and measuring and evaluation 

scales in primary educatıon physical traning and sports teahing program.  284 physical traning 

and sports teachers working in provinces of turkey‘s seven regions took place in our 

research.with the permission of the Mimistry of Educatıon, the survey was conducted to test 

subject and finding were construed by being analyzed in SPSS 10.0 program. At the end of 

the research, it was found out that command method, exercise method, working in pairs 

method and self evaluation method are the most common method. Physical educatıon and 



   
 

 

178 

  

sports teachers stated that they mostly apply to applied and oral exams while evaluating 

students.  

Key Words: Physical traning, Sports, Teaching Method, Measuring and Evaluation 

AMAÇ 

Beden eğitimi kavramı, bazen spor eğitimiyle aynı, bazen de ayrı olarak 

kullanılmaktadır. Günümüzde spor, çoğu insan için yaĢam felsefesinde yaĢam kalitesini 

arttıran ve günlük sosyal aktiviteler içinde yer alan, alması gereken doğal bir olgu olarak 

değerlendirilmektedir (1).  

Eğitim sürecinde ele alınan beden eğitimi ve spor kavramı okullardaki beden eğitimi 

ve sporun 2 temel amacını ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi tüm öğrencilerin hareket 

ihtiyacını karĢılamak için beden eğitimi derslerinin yapılması, ikincisi ise öğrencilerden 

yetenek ve becerileri belirlenenlerin Türk Sporuna kazandırılmasıdır. Okullardaki beden 

eğitimi ve spor derslerinin öğrenme-öğretme etkinliği sırasında kullanılacak yöntem veya 

yöntemler okullardaki bu etkinliğin, etkinlik eğitim programlarının, eğitim sisteminin 

iĢlerliliğinin, niteliğini ve verimliliğini belirleyecek bir yapı oluĢturur (2).  

Uygun öğretim yönteminin belirlenebilmesi için bazı faktörler dikkate alınmalıdır. 

Sınıf mevcudu, malzeme ve tesisler bu faktörler arasında değerlendirilse de bunlar genelde 

sınıf organizasyonu ile ilgili durumlarda dikkate alınırlar. Öğretim yöntemleri, aktivitenin 

özelliği, ulaĢılmak istenen özel amaçlar veya hedefler, öğrencinin yaĢ ve yetenek seviyelerine 

göre belirlenir. Ġyi, bir beden eğitimi ve spor öğretim yöntemi, öğretim etkinliğinin 

özelliklerine uygun olan, öğrencilerin tümünün en üst düzeyde etkinliğe katılmasını ve 

hareket edebilmesini sağlayan bir yöntemdir (3).  

Uygulanan öğretim yöntemi ile birlikte öğrencilerin baĢarısının ölçülerek 

değerlendirilmesi de önemli bir süreçtir. Beden eğitimi ve spor dersleri ders saatleri yönünden 

yeterli olmadığı için öğrencilerin ders dıĢı sportif çalıĢmalara özendirilmeleri ve bu yolla 

öğrencilerin hayatın her döneminde spor yapma alıĢkanlığının kazandırılması amaç olmalıdır. 

Bu nedenle derslerin dıĢındaki tüm spor faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınmalıdır.  

Değerlendirmede, öğrencinin fizik kapasitesi göz önünde tutulmalı ve baĢarısı bir 

baĢka öğrenciyle mukayese edilmemelidir. Öğrencilerin değerlendirmelerini sürekli gözleme, 

izleme ve yönlendirme esas alınarak yapılmalıdır (4).  

Öğrencilerin değerlendirilmesinde, her öğrencinin kendi yeteneklerine göre 

değerlendirilmesi, not verirken ilgi, çaba ve çalıĢmalar ön planda tutulması, değerlendirme 
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esasları öğrencilere açıklanması, yalnızca beceri ölçüler3ek değerlendirme yapılmaması temel 

ilkeler olmalıdır (5). 

Bu araĢtırmanın temel amacı, Türkiye‘de il merkezlerindeki resmi ilköğretim 

kurumlarında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin, beden eğitimi ve spor 

derslerinde uyguladıkları beden eğitimi ve spor öğretim yöntemleri ve ölçme değerlendirme 

ölçütlerine iliĢkin görüĢleri incelenmektedir. 

  

YÖNTEM 

 AraĢtırmada, tarama modeli kapsamında araĢtırmacı tarafından beden eğitimi 

öğretmenlerine farklı, ancak benzer boyutları ölçen anket geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen anket 

Milli Eğitim Bakanlığı‘ndan (EARGED) gerekli izin alınarak, 2007–2008 öğretim yılında yedi 

coğrafi bölgeden toplam 16 ildeki 284 beden eğitimi öğretmenine uygulanmıĢtır. Anketin 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları yapılmıĢtır ve anketin güvenirliği (Cronbach Alpha) 0.85 

olarak bulunmuĢtur. Anket aracılığıyla elde edilen veriler SPSS 10.0 aracılığıyla analiz edilmiĢ 

ve sonuçlar oluĢturulan tablolara paralel olarak yorumlanmıĢtır  

  

BULGULAR  

 Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntem ve 

Tekniklerine ĠliĢkin Öğretmen Algıları 

 Ne kadar sık 

kullanılıyor? 

Ne derece 

etkilidir? 

Ne kadar sık 

kullanılmalıdır? 

X Sıra X Sıra X Sıra 

1.Kendini değerlendirme (kontrol) yöntemi 3,75 4 4,36 3 4,37 1 

2.Komut yöntemi 4,20 1 4,50 1 4,34 2 

 

3.AlıĢtırma yöntemi 3,99 2 4,39 2 4,34 3 

 

4.ĠĢbirliği (eĢli çalıĢma) yöntemi 3,86 3 4,35 4 

 

4,24 4 

5.Katılım yöntemi 3,57 5 4,01 7 4,14 5 

 

6.Gösteri (demonstrasyon) yöntemi 3,46 6 4,15 5 

 

4,08 6 

7.KiĢisel program-öğrencinin tasarımı yöntemi 3,29 7 4,14 6 4,06 7 

8.Problem çözme yöntemi 3,17 9 3,87 9 3,82 8 



   
 

 

180 

  

 

9.YönlendirilmiĢ (kendinden) buluĢ yöntemi 3,07 10 3,97 8 3,79 9 

10.Öğrencinin baĢlatması yöntemi 3,19 8 3,66 11 

 

3,74 10 

11.Kendine öğretme yöntemi 2,99 11 3,83 10 3,72 11 

 

 

   Tablo 1. incelendiğinde, öğretmenler beden eğitimi ve spor dersinin uygulanmasında 

―komut yöntem‖ini her zaman (X=4,20), kullandıklarını bunun her zaman (X=4,50) etkili 

olduğunu ve her zaman (X=4,34) da kullanılması gerektiğini belirtmiĢlerdir. ―AlıĢtırma 

yöntem‖ini öğretmenler genellikle (X=3,99) kullandıklarını, her zaman (X=4,39) etkili 

olduğunu ve her zaman (X=4,32)  da kullanılması gerektiğini ifade etmiĢlerdir. ―ĠĢbirliği (eĢli 

çalıĢma) yöntem‖ini öğretmenler genellikle (X=3,86) uyguladıklarını, her zaman (X=4,35)  

etkili olduğunu ve her zaman (X=4,24) da uygulanması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Beden 

eğitimi ve spor öğretmenleri, ―kendini değerlendirme (kontrol) Yöntemi‖ni genellikle (X= 

3,75) uyguladıklarını, her zaman (X=4,36) etkili olduğunu ve her zaman (X=4,37) da 

kullanılması gerektiğini ifade etmiĢlerdir.  

   Elde edilen bulgulara göre, öğretmenler öğretim yöntemlerinden ―katılım yöntem‖ini 

genellikle (X=3,57) kullandıklarını, genellikle  (X=4,01) etkili olduğunu ve genellikle de 

(X=4,14)  da kullanılması gerektiğini; ‖gösteri (demonstrasyon) yöntem‖inin genellikle 

(X=3,46) uyguladıklarını, genellikle  (X=4,15) etkili olduğunu ve genellikle de (X=4,08) 

kullanılması gerektiğini; ―kiĢisel program-öğrencinin tasarımı Yöntemi‖nin bazen (X=3,29) 

uygulandığını, genellikle  (X=4,14) etkili olduğunu ve genellikle de (X=4,06)  uygulanması 

gerektiği görüĢüne sahiptirler. 

   Bazı öğretmenler ise ―yönlendirilmiĢ (kendinden) buluĢ Yöntemi‖nin en az uygulanan 

(x=3,07), en az etkili olan (X=3,97) ve en az uygulanması gereken (X=3,79) yöntem 

olduğunu, ―kendine öğretme Yöntemi‖nin de en az uygulanan (X=2,99), en az etkili olan 

(X=3,83) ve en az uygulanması gereken (X=3,72) yöntem olarak ifade etmiĢlerdir.   

Yukarıdaki bulgulara paralel olarak beden eğitimi ve spor öğretim yöntemleri ile ilgili 

literatüre bakıldığında bazı araĢtırmalara rastlanmaktadır.  

   Sonuç olarak öğretim yöntemlerinin uygulanması ile ilgili yurt içi ve yurt dıĢı 

çalıĢmalardan elde edilen bulgular ve araĢtırmamızdan elde edilen bulgulara göre, beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin çok az (2–4) öğretim yöntemi uyguladıkları sonucu ortaya 

çıkmaktadır. 
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Tablo 2.  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin BaĢvurdukları Ölçme Değerlendirme 

Etkinliklerine ĠliĢkin GörüĢleri 

 Ne kadar 

kullanılmaktadır?  

 

Ne kadar sık 

baĢvurulmalıdır? 

X Sıra X Sıra 

 

1.Uygulamalı sınavlar (hareketler, temel teknikler vs.) 4,59 1 4,56 1 

2.Sözlü sınavlar 

 

3,52 2 3,55 2 

3.Testler (çoktan seçmeli, doğru-yanlıĢ, boĢluk 

doldurma, eĢleĢtirme) 

2,89 3 3,24 3 

4.Kısa cevaplı yazılı sınavlar 

 

2,88 4 3,02 4 

5.Uzun cevaplı yazılı sınavlar (klasik, açık uçlu 

sorular) 

2,30 5 2,31 5 

 

 

 Tablo 2. incelendiğinde, öğretmenler beden eğitimi ve spor derslerinde ölçme ve 

değerlendirme yöntemi olarak motor hareketler ve temel sportif teknikler gibi ―uygulamalı 

sınavlara‖ her zaman (X=4,59) yer verdiklerini ve her zaman yer verilmesi gerektiğini 

(X=4,56); sözlü sınavları genellikle (X=3,52) uyguladıklarını ve aynı düzeyde (genellikle, 

X=3,55) uygulanması gerektiğini; öğrenci bilgi düzeyini belirlemede testlerin (çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme) bazen (X=2,89) kullanıldığını, ancak 

daha çok (genellikle, X=3,24) kullanılması gerektiğini; kısa cevaplı yazılı sınavlara bazen 

(X=2.88) baĢvurulduğunu ve aynı sıklıkla baĢvurulması gereken (X=3.02) bir sınav türü 

olduğunu; uzun cevaplı yazılı sınavların (klasik, açık uçlu sorular) nadiren (X=2,30) 

uygulandığını ve benzer sıklıkta uygulanması gerektiğini (X=2,31) belirtmiĢlerdir. 

Öğretmenler uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaĢımlarının önemli olduğunu 

belirtmelerine rağmen, gerçekleĢme düzeyinin daha düĢük olduğunu düĢünmektedirler.   

  

 TARTIġMA VE SONUÇ 

   Beden eğitimi ve spor öğretmenleri derslerinde genellikle 3 ya da 4 farklı yöntemi 

(komut, alıĢtırma, eĢli çalıĢma ve kendini değerlendirme) uyguladıklarını ve bu yöntemlerle 
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yapılan derslerin öğrencilere daha yararlı olduğunu da belirtmiĢlerdir. Derste uygulanan 

yöntemlerin sınırlı sayıda kalmasının nedenleri arasında, yukarıda da belirtildiği gibi,  

sınıflardaki öğrenci sayılarının fazla olması ve yeterli ders materyallerinin olmaması gibi 

etkenler görüĢmeler sonucunda elde edilen bulgulardandır.  

Ülkemizde Tosun tarafından yapılan bir araĢtırmada, ilköğretim okulları II. Kademede 

uygulanan gösteri yöntemi ile alıĢtırma yöntemlerinin karĢılaĢtırılmasında, ilköğretim 6 – 8. 

sınıflardaki uygulanan öğretim yöntemlerinden gösteri yönteminin daha verimli olduğu tespit 

edilmiĢtir (6). Bu bulgu araĢtırmada alıĢtırma yönteminin gösteri yönteminden 

(demonstrasyon) daha çok kullanıldığı, daha etkili olduğu ve daha çok kullanılması gerektiği 

bulgusuyla çeliĢmektedir. 

Yukarıdaki bulgulara paralel olarak literatürde de değiĢik araĢtırmalara 

rastlanmaktadır. Güllü, Güçlü ve Kafkas‘ın araĢtırmalarında, öğretmenlerin beden eğitimi ve 

spor derslerinde uygulama sınavlarına, performans ödevlerine ve proje ödevlerine önem 

verdikleri belirlenmiĢ olup (7), bu durum araĢtırmamızdaki performansa dayalı uygulamalı 

sınavların daha çok yapıldığı bulgusuyla da örtüĢmektedir. 

   Ayrıca Balyan‘ın yaptığı araĢtırmada, beden eğitimi öğretmenlerinin büyük bir 

çoğunluğu beden eğitimi dersinde uygulamanın en önemli ölçme ve değerlendirme Ģekli 

olduğu ve yazılı değerlendirmelerin kullanılmasına sıcak bakmadıkları saptanmıĢtır (8).  

   Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor derslerinde öğrencilerin baĢarıları belirlenirken, 

öğrencilerin derslerdeki aktif katılımları ve becerileri, sportif tekniklerle ilgili uygulamaları 

sınavları, sözlü sınavları ve bazen de kısa cevaplı sınavları göz önünde tutulmaktadır.   

ġenıĢık, Öztürk, Koparan beden eğitimi derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerinden komut 

yöntemi ve alıĢtırma yönteminin grup içi fark değerleri yüksek bulunmuĢtur (9). 

 Kulinna ve Cothran‘ın beden eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemi ile 

ilgili araĢtırmalarında 212 ilköğretim okulu beden eğitimi öğretmeninin görüĢlerini almıĢ ve 

öğretmenlerin derslerinde uyguladıkları öğretim yöntemlerinin çok az çeĢitlilik gösterdiğini 

belirlemiĢtir. Yapılan araĢtırmada da genel olarak 2–4 yöntemin uygulandığı saptanmıĢtır. 

Öğretmenlerin beden eğitimi öğretim yöntemlerinden en çok komut, alıĢtırma, eĢli çalıĢma ve 

kendini kontrol yöntemlerini uyguladıkları belirlenmiĢtir. Bu bulgular araĢtırmamızda 

öğretmenlerin en çok kullandıklarını belirttikleri ―komut‖, ―alıĢtırma‖ ve ―eĢli çalıĢma-

iĢbirliği‖ yöntemlerinin sıklığı ile paralellik göstermektedir (10). 
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FARKLI LĠSELERDEKĠ ORTA ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ 

DERSĠNDEN BEKLENTĠLERĠ VE BEKLENTĠLERĠNĠN GERÇEKLEġTĠRME 

DÜZEYLERĠ 

Selçuk ÖZDAĞ*   Recep KÜRKÇÜ**  Çağatay DERECELĠ*** Kadir PEPE**** 

Hüseyin ÖZKAN*        Meriç ERASLAN**** 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, farklı liselerdeki ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi 

dersinden beklentileri ve beklentilerinin gerçekleĢme düzeyini belirlemektir. AraĢtırmaya 

Muğla merkezinde eğitim öğretim veren 3 liseden (Anadolu lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve 

Turgut Reis Lisesi) toplam 102 öğrenci (64 erkek 38 kız ) katılmıĢtır. Öğrencilere liselerde 

uygulanan beden eğitim dersinden beklentileri ve beklentilerinin gerçekleĢme düzeyine 

yönelik bir anket uygulanmıĢtır. Anketten elde edilen veriler frekans ve yüzdelerle açıklanmıĢ 

ve yorumlanmıĢtır.  

 AraĢtırma sonucunda, farklı liselerdeki öğrencilerin çoğunun, beden eğitimi dersinden, 

fiziksel, sosyal, estetik, spora yönelme ve katılma kapsamında beklentilerinin olduğu 

belirlenmiĢ, ancak bu beklentilerinin gerçekleĢme düzeyi oldukça düĢük olduğu görülmüĢtür. 

Öte yandan,  öğrencilerin beden eğitimi dersinden fiziksel geliĢim sağlama,  düzenli spor 

yapma alıĢkanlığı kazanma, sağlığın korunması, spor dalıyla ilgili yeteneğini ortaya çıkarma 

düzeyi,  genel bilgi derslerinin yarattığı zihinsel yorgunluğun giderilmesi, beden eğitimi 

etkinliklerinin ders dıĢında da düzenlenmesi konusunda beklentilerinin ise kısmen 

gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir.  

    Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Dersi, Beklenti, Lise  

 SUMMARY 

      The aim of this study is to determine different high school students‘ expectations on 

physical training according to different school types and the percentage they realize their 

expectations. 102 students (64 male, 38 female ) from 3 high schools (1 anatolian, 2 state) in 
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the center of the city Muğla joined the study. The data received from the survey was shown 

and explained by frequencies and percentages.  

      As a result, the expectations of student was found out to be physical, social, aesthetic, 

inclining to sport and participating. But it was also found out that the percentage of realization 

has been quite low. On the other hand, students' physical education lesson physical 

development to provide regular sports make a habit of winning, health protection, sports on 

the ability to reveal the level of general knowledge courses to create the mental fatigue of the 

expenses, physical education activity courses other than editing the expectations are realized 

in part that has been identified 

Key Words:   Physical Education Lesson, Expectation, High School 

*Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu/ MUĞLA 

** Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ URFA 

***Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ AYDIN 

**** Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğt ve Spor Böl/ BURDUR 

GĠRĠġ  

Sürekli geliĢmekte olan birçok büyük devletlerin en büyük yatırımı gençlerdir. 

Gençlik toplumun en dinamik unsurudur. Toplumların geleceğinin bir göstergesidir (1). 

Ulusların geleceği, yetiĢmekte olan gençlerin fiziksel ve ruhsal olgunluğuna bağlıdır. Ġnsanları 

fiziksel, toplumsal ve duygusal yönden yetiĢtirmek modern eğitimin temel ilkeleri arasındadır 

(2). 

Eğitim, toplumlar açısından vazgeçilmez bir gereksinimdir. Eğitimin genel amacı yetiĢmekte 

olan çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı ve verimli bir Ģekilde uyum sağlamalarına 

yardımcı olmaktır. Bu yardım aĢamasında genel eğitimin ayrılmaz bir parçası da beden 

eğitimi ve spordur (3).Beden eğitimi gençlerin geliĢmesine birçok yönden etki etmektedir. Bu 

etkiler arasında gençlerin fiziksel geliĢimine, psiko motor geliĢimine, zihinsel geliĢimine, 

duygusal ve toplumsal geliĢimine olan etkileri yer almaktadır (4). 
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Bu çerçevede eğitimin ayrılmaz bir parçası olan beden eğitimi derslerinin bireyin ve toplumun 

beklentileri doğrultusunda geliĢtirilmesi oldukça önem taĢımaktadır. Beden eğitimi 

programları yalnız okulda çalıĢmayı değil, aynı zamanda toplumda yasama ve öğrenme 

koĢullarını geliĢtirmeyi, bireyin fiziksel, duygusal ve sosyal geliĢimine katkı amacına yönelik 

etkilerde bulunmasını da sağlamaktadır (3). 

Öğrencilerdeki olumlu davranıĢların kazandıracağı yer nitekim okullardır. Okullarda 

yer alan beden eğitimi ders programlarındaki uygulamanın öğrenci beklenti ve isteklerinin 

göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekmektedir. Böyle olduğu taktirde öğrenci derse 

severek ve isteyerek katılır. Birçok becerilerin kazanılması da bu bağlamda olumlu yönde 

sağlanabilir.(4) 

ÇeĢitli araĢtırmalar kız ve erkeklerin bedensel aktivitelerden beklentileri, aktivitelere 

katılım düzeyleri ve katıldıkları sportif aktivitelerin türleri arasında bazı farklılıklar olduğunu 

göstermektedir. Gene yapılan araĢtırmalarda kız öğrencilerin sosyal talepleri ön planda 

tuttuklarını, erkeklerin ise fiziksel amaçları önemli buldukları ortaya konmuĢtur.(3) 

Ayrıca beden eğitimi ders programlarının öğrencinin vücut kontrolü, koordinasyonu ve sinir 

kas sistemlerinin geliĢimini sağlayacak Ģekilde hazırlanmalıdır. Yani bu anlamda beden 

eğitimi dersi programlarının öğrencinin fiziki, sosyal ve zihinsel yönden beklentilerini cevap 

Ģekilde düzenlenmelidir(4). 

Eğitim kurumlarında uygulanan, beden eğitimi ders programlarının gencin hareket 

ihtiyacını gidermeye ve organizmanın geliĢmesini sağlamasına yönelik olması, modern 

hayatın hareketsizliğini giderecek, geliĢmesi için programdan etkilenen herkesin geliĢtirme 

sürecine katılması gerekmektedir. Bu katılımcılar genellikle yönetici, uzman öğretmenler, 

müfettiĢler, veliler ve öğrenciler olmaktadır. Fakat özellikle öğrencilerin beden eğitimi 

dersinden beklentilerini belirleme ve beklentilerini gerçekleĢtirme anlamında bu program 

gerçekleĢtirme faaliyetlerine katılmaları önemli bir süreç olmaktadır (3). 

Dünyada hızlı bir nüfus artıĢına paralel olarak sürekli geliĢen toplumlarda 

hareketsizlikten kaynaklanan ve geleceğin büyük sorunu olan obezite gibi rahatsızlıklar 

toplum sağlığını önemli ölçüde etkilenmektedir. GeliĢmekte olan büyük ülkeler (ABD ve AB 

gibi) en büyük yatırımlarını gençlere yapmaktadırlar. 
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  AraĢtırmamızın amacı, genç nüfusun diğer ülkelere göre daha fazla olan ülkemizde 

eğitim öğretim süreci içerisinde olan lise öğrencilerinin öğrenimleri esnasında beden eğitimi 

derslerinden beklentileri ve beklentilerinin gerçekleĢtirme düzeyini belirlemektir.   

     YÖNTEM  

     AraĢtırmanın Yöntemi:  

      AraĢtırmada genel tarama modeli kullanılmıĢtır. Bu model kapsamında konu ile ilgili 

literatür taraması yapılmıĢtır. Belirlenen araĢtırma metodu çerçevesinde, farklı liselerde 

öğrenimlerini devam ettiren öğrencilere araĢtırmacılar tarafından anket tekniği uygulanmıĢtır.  

     Evren ve Örneklem:  

     Evren: AraĢtırmada, Muğla merkezde bulunan ortaöğretim okulları evreni oluĢturmuĢtur.  

     Örneklem: AraĢtırmada bu liselerin 2. sınıf öğrencileri toplam 750 öğrenciden 102 

öğrenci seçilerek (64 erkek 38 kız) örneklemi oluĢturmaktadır. 

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması ve Uygulanması 

AraĢtırmada (Sunay 1996) tarafından geliĢtirilen Ankara ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri fakültelerine kontrol ettirilerek geçerliliği, güvenirliliği yapılan ve 102 kiĢiye 

uygulanan anket soruları kullanıldı. Anketler 3 sorudan oluĢan kiĢisel sorular bölümü ve 20 

sorudan oluĢan lise öğrencilerinin Beden Eğitimi dersinden beklentileri ve beklentilerini 

gerçekleĢtirme düzeylerinin araĢtırılması açısından iki bölümden oluĢmuĢtur. Uygulanan 

anket, deneklere bizzat araĢtırmacılar tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra 

uygulanmıĢtır. 

 

Verilerin Çözümlenmesi 

Anket sorularına verilen cevaplara göre verilerin yüzdelik ve frekans değerleri alınarak 

tablolar hazırlanmıĢ ve bu tabloların yorumu beklenti ve beklentilerin gerçekleĢme düzeyi 

karĢılaĢtırmalı olarak sunulmuĢtur 

 



   
 

 

188 

  

 

BULGULAR:  

AraĢtırmaya Muğla merkezinde farklı liselerde eğitim-öğretimlerini devam ettiren 

öğrencilere, liselerde uygulanan beden eğitim dersinden beklentileri ve beklentilerinin 

gerçekleĢme düzeyine yönelik anket sorularına vermiĢ oldukları cevaplar karĢılaĢtırmalı 

olarak beklenti ve beklentinin gerçekleĢtirme düzeyi tablolar halinde sunulmuĢtur.  

Tablo.1. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersinden Fiziksel GeliĢim Sağlama Ġle Ġlgili 

Beklentileri ve Beklentilerinin GerçekleĢme Düzeyi  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top. f % f % f % Top 

Anadolu Lisesi 19 70.3 8 29.7   27 5 18.5 13 48.2 9 33.3 27 

Turgut R.Lisesi 34 85 6 15 40 6 15 17 42.5 17 42.5 40 

Endüs. Mes. Lise. 33  94.2 2 5.8 35 6 17.2 23 65.7 6 17.1 35 

  Tablo 1‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %94,2‘si ile Turgut 

Reis Lisesi öğrencilerinin %85‘i ve buna takiben Anadolu Lisesi öğrencilerinin %70,3‘ü 

beden eğitimi dersinden ―fiziksel geliĢim‖ sağlama beklentisinde olduklarını belirtirken 

Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %48,1‘i Anadolu Lisesi öğrencilerinin %42,5‘i ve Endüstri 

Meslek Lisesi öğrencilerinin %65,7‘si bu beklentinin kısmen gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo.2. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersinden Fiziksel Güzellik Elde Etme Ġle Ġlgili 

Beklentileri ve Beklentilerinin GerçekleĢme Düzeyi  

DeğiĢkenler 
Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul f % f % Top. f % f % f % Top 

Anadolu Lisesi 11 40.8 16 59.2 27 0 0 12 44.4 15 55.5 27 

Turgut R. Lisesi 24 60 16 40 40 4 10 12 30 24 60 40 
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Endüs. Mes. Lise. 16 45.7 19 55.3 35 6 17.1 10 28.5 19 54.2 35 

  

  Tablo 2‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %60‘ı, Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %45,7‘si ve bunu takiben Anadolu Lisesi öğrencilerinin %40,8‘i beden 

eğitimi dersinden fiziksel güzellik elde etmek konusunda beklentileri olduğunu belirtirken, 

Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %60‘ı, Anadolu Lisesi öğrencilerinin %55,5‘i ve Endüstri 

Meslek Lisesi öğrencilerinin  %54,2‘si bu beklentilerinin hiç gerçekleĢmediğini 

belirtmiĢlerdir.  

 

 Tablo.3. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersleriyle Kaslarını GeliĢtirme Ġle Ġlgili 

Beklentileri ve Bu Beklentilerin GerçekleĢme Düzeyi  

 

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 11 40.8 16 59.2 27 0 0 10 37.1 17 62.9 27 

Turgut R. Lisesi 25 62.5 15 37.5 40 4 10 16 40 20 50 40 

Endüs. Mes. Lise. 20 57.1 15 42.9 35 6 17.3 12 34.2 17 48.5 35 

  

Tablo 3‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %62,5‘i, Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %57,1‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %40,8‘i beden eğitimi 

dersleriyle ―kasları geliĢtirme‖ beklentisinde olduklarını belirtirken, örneklemeye giren 

okullarda öğrenim gören lise 2 öğrencilerinin çoğunluğu bu beklentinin hiç gerçekleĢmediğini 

belirtmiĢlerdir.  

 Tablo.4. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersleriyle Vücudun Orantılı Bir Görünüme 

Sahip Olması Ġle Ġlgili Beklentileri ve Beklentilerin GerçekleĢme Düzeyi  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top. f % f % f % Top 

Anadolu Lisesi 14 51.8 12 48.2 27 0 0 12 44.5 15 55.5 27 
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Turgut R. Lisesi 30 75 10 25 40 5 12.5 15 37.5 20 50 40 

Endüs. Mes. Lise. 24 68.5 11 31.5 35 7 20 16 45.7 12 34.3 35 

   

Tablo 4‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %75‘i, Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %68,5‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %51,8‘i beden eğitimi 

dersleriyle ―vücudun orantılı bir görünüme sahip olma beklentisinde olduklarını belirtirken, 

Anadolu Lisesi öğrencilerinin %55,5‘i, Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %50‘si ve Endüstri 

Meslek Lisesi öğrencilerinin %34,3‘ü bu beklentilerinin hiç gerçekleĢmediğini 

belirtmiĢlerdir.  

Tablo.5. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersinden Düzgün DuruĢ AlıĢkanlığı 

Kazanması Ġle Ġlgili Beklentileri ve Beklentilerinin GerçekleĢme Düzeyi  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 19 70.4 8 29.6 27 6 22.2 8 29.6 13 48.2 27 

Turgut R. Lisesi 28 70 12 30 40 2 5 19 47.5 19 47.5 40 

Endüs. Mes. Lise. 27 77.2 8 22.8 35 13 37.2 14 40 8 22.8 35 

  

Tablo 5‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin  %77,2‘si, Anadolu 

Lisesi öğrencilerinin %70‘i beden eğitimi dersinden ―düzgün duruĢ alıĢkanlığı kazanma‖ 

beklentisinde olduklarını belirtirken, Anadolu Lisesi öğrencilerinin %48,2‘si, Turgut Reis 

Lisesi öğrencilerinin %47,5‘i bu beklentinin gerçekleĢmediğini, Endüstri Meslek Lisesi 

öğrencilerinin %40‘ı kısmen gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo.6. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersinden Müzikli Jimnastik Hareketleri Ġle 

Estetik Güzellik Sağlama Ġle Ġlgili Beklentileri ve Beklentilerinin GerçekleĢme Düzeyi  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 14 58.8 11 42.2 27 3 11.1 3 11.1 21 77.8 27 
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Turgut R. Lisesi 10 25 30 75 40 2 5 6 15 32 80 40 

Endüs. Mes. Lise. 15 42.8 20 57.2 35 6 19.1 7 20.9 21 60 35 

  

Tablo 6‘da görüldüğü gibi Anadolu Lisesi öğrencilerinin %58,8‘i ve Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %42,8‘i beden eğitimi dersinden ―müzikli jimnastik hareketleri ile 

estetik güzellik sağlama‖ beklentisinde olduklarını belirtirken, Turgut Reis Lisesi 

öğrencilerinin %75‘i böyle bir beklentinin olmadığını belirtmiĢlerdir. Bunu takiben örnekleme 

giren okullarda öğrenim gören Lise 2 öğrencilerinin çoğunluğu bu beklentinin hiç 

gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir.   

Tablo.7. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersiyle Düzenli Spor Yapma AlıĢkanlığı Kazanma 

Ġle Ġlgili Beklentileri ve Bu Beklentilerin GerçekleĢme Düzeyi   

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top. f % f % f % Top 

Anadolu Lisesi 17 66.9 9 33.1 27 6 22.3 10 37 11 40.7 27 

Turgut R. Lisesi 31 77.5 9 22.5 40 8 20 15 37.5 17 42.5 40 

Endüs. Mes. 

Lisesi.. 
24 68.5 11 31.5 35 9 25.8 16 45.7 10 28.5 35 

  

Tablo 7‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %75,5‘i Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %68,5‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %66,9‘u beden eğitimi 

dersiyle ―düzenli spor yapma alıĢkanlığı kazanma‖ beklentisinde olduklarını belirtirken, 

Anadolu Lisesi öğrencilerinin %45,7‘si kısmen, Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %42,5‘i ise 

bu beklentinin hiç, gerçekleĢmeğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo.8. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersleriyle Sağlığın Korunması Hakkındaki 

Beklentileri ve Bu Beklentilerin GerçekleĢme Düzeyi 

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 21 77.8 6 22.2 27 10 37 11 40 6 23 27 
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Turgut R. Lisesi 31 77.5 9 22.5 40 11 27.5 12 30 17 42.5 40 

Endüst. Mes. Lis. 28 80 7 20 35 17 48.6 9 25.7 9 25.7 35 

  

Tablo 8‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %80‘i, Anadolu 

Lisesi öğrencilerinin %77,8‘i ve Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %77,5‘i beden eğitimi 

dersiyle ―sağlığın korunması‖ beklentisinde olduklarını belirtmektedirler. Örnekleme giren 

okullarda öğrenim gören öğrencilerin çoğunun bu beklentilerinin tamamen gerçekleĢtiğini 

belirtmiĢlerdir.  

Tablo.9. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersiyle Spor Dalıyla Ġlgili Yeteneğini Ortaya 

Çıkarma Konusundaki Beklentileri ve Bu Beklentilerin GerçekleĢme Düzeyi  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top. f % f % f % Top 

Anadolu Lisesi 18  66.6 9 33.4 27 3 11.2 16 59.2 8 29.6 27 

Turgut R. Lisesi 29 72.5 11 42.5 40 10 25 16 40 14 35 40 

Endüs. Mes. Lise. 27 77.1 8 32.9 35 11 31.4 11 31.4 13 37.1 35 

  

 

Tablo 9‘da görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %77,1‘i Turgut Reis 

Lisesi  öğrencilerinin %72,5‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %66,6‘sı beden eğitimi 

dersiyle ―spor dalıyla alakalı yeteneğini ortaya çıkarma beklentisinde olduklarını 

belirtmektedirler. Örnekleme giren okullarda öğrenim gören Lise 2 öğrencilerinin çoğunun  

bu beklentilerinin kısmen gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir. 

Tablo.10. Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Spor Yaparak KiĢiliğini 

GeliĢtirmeyle Ġlgili Beklentileri ve Beklentilerinin GerçekleĢme Düzeyi  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top. f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 13 48.2 14 51.8 27 5 18.5 9 33.3 13 48.2 27 
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Turgut R. Lisesi 23 57.5 17 42.5 40 7 17.5 15 37.5 18 45 40 

Endüstri  Meslek 

Lisesi. 
19 54.3 16 45.7 35 8 22.9 17 48.6 10 28.5 35 

  Tablo 10‘da görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %57,5‘i, Endüstri 

Meslek Lisesi öğrencilerinin %54,3‘ü ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %48,2‘si beden 

eğitimi dersinden ―spor yaparak kiĢiliğini geliĢtirme beklentisinde olduklarını belirtirken, 

örnekleme giren okullarda öğrenim gören öğrencilerin çoğunun bu beklentilerinin hiç 

gerçekleĢmediğini belirtmiĢtir.  

Tablo.11. Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersiyle Buluğ Çağının Gereği 

Olabilecek Olumsuz DavranıĢ Kalıplarının Beden Eğitimi Yaparak En Aza Ġndirme Ġle 

Ġlgili Beklentileri ve Bu Beklentilerin GerçekleĢme Düzeyi      

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top. f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 13 48.1 14 51.9 27 4 14.8 8 29.7 15 55.5 27 

Turgut R. Lisesi 24 60 16 40 40 5 12.5 10 25 25 62.5 40 

Endüst. Mes. Lis. 19 54.3 16 45.7 35 6 17.2 18 51.4 11 31.4 35 

  

  Tablo 11‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %60‘ı, Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %54,3‘ü ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %48,1‘i beden eğitimi 

dersiyle ilgili buluğ çağının gereği oluĢabilecek olumsuz davranıĢ kalıplarının beden eğitimi 

yaparak en aza indirme beklentisinde olduklarını belirlerken Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin 

%62,5‘i, Anadolu Lisesi öğrencilerinin %55,5‘i bu beklentilerinin hiç gerçekleĢmediğini 

belirtmiĢlerdir. Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %51.4‘ü ise bu beklentilerinin kısmen 

gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo.12. Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersiyle Öğrencilerin Sınıf Ġçi ĠĢbirliğini 

GeliĢtirmeyle Ġlgili Beklentileri ve Bu Beklentilerin GerçekleĢme Düzeyi.  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top f % f % f % Top. 
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Anadolu Lisesi 15 55.5 12 44.5 27 8 29.6 8 29.6 11 40.7 27 

Turgut R. Lisesi 23 57.5 17 42.5 40 8 20 17 42.5 15 37.5 40 

Endüst. Mes. Lis. 20 57.2 15 42.8 35 12 34.2 9 25.7 14 40 35 

  

Tablo 12‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %57,5‘i, Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin %55,5‘i ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %57,2‘si beden eğitimi 

dersiyle ―sınıf içi iĢbirliğini geliĢtirme‖ beklentisinde olduklarını belirtmiĢlerdir. Bunu takiben 

örnekleme giren okullarda okuyan öğrencilerinin çoğu bu beklentinin hiç gerçekleĢmediğini 

belirtmiĢlerdir. 

Tablo.13. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersiyle Fiziksel Kapasitenin Sınırlarını KeĢfetme 

Beklentileri ve Bu Beklentilerin GerçekleĢme Düzeyi  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top f % f % f % Top 

Anadolu Lisesi 13 48.2 14 51.8 27 4 14.8 10 37 13 48.2 27 

Turgut R. Lisesi 24 60 15 40 39 7 22.5 15 37.5 16 40 40 

Endüstri Meslek 

Lisesi. 
20 57.2 15 42.8 35 11 31.5 14 40 10 28.5 35 

  

Tablo 13‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %60‘ı, Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %57,2‘si ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %48,2‘si beden eğitimi 

dersiyle ―fiziksel kapasitenin sınırlarını keĢfetme‖ beklentisinde olduklarını belirtirken, 

Anadolu Lisesi öğrencilerinin %48,2‘si ve Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %40‘ı bu 

beklentilerinin hiç gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir. Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin 

%40‘ı ise bu beklentinin kısmen gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo.14. Öğrencilerin Belli Bir BranĢta Spor Yapmaya Yönlendirme Konusunda 

Öğrencilerin Beklenti ve Beklentilerinin GerçekleĢme Düzeyi.  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  
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Okul  f % f % Top. f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 9 33.4 18 66.6 27 3 11.2 9 33.3 15 55.5 27 

Turgut R. Lisesi 22 55 18 45 40 5 12.5 17 42.5 18 45 40 

Endüstri Meslek 

Lisesi. 
20 57.1 15 42.9 35 8 22.8 13 37.2 14 40 35 

 Tablo 14‘da görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %57,1‘i  ve Turgut 

Reis Lisesi öğrencilerinin %55‘i belli Bir BranĢta Spor Yapmaya Yönlendirme Konusunda 

beklentilerinin olduğunu belirtmiĢlerdir. Anadolu Lisesi öğrencilerinin %66,6‘sı ise böyle bir 

beklentilerinin olmadığını belirtmiĢlerdir. Örnekleme giren okullarda öğrenim gören lise 2 

öğrencilerinin çoğunluğu bu beklentilerinin hiç gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo.15. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersiyle Genel Bilgi Derslerinin Yarattığı Zihinsel 

Yorgunluğun Giderilmesi Konusunda Beklentileri ve Beklentilerinin GerçekleĢme 

Düzeyi  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top. f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 22 81.5 5 18.5 27 9 33.3 9 33.3 9 33.3 27 

Turgut R. Lisesi 32 80 8 20 40 10 25 18 45 12 30 40 

Endüstri Meslek 

Lisesi 
33 94.2 2 5.8 35 12 34.2 18 51.4 5 14.4 35 

Tablo 15‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %94,2‘si Anadolu 

Lisesi öğrencilerinin %81,5‘i ve Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %80‘i beden eğitimi 

dersiyle ―genel bilgi derslerinin yarattığı zihinsel yorgunluğun giderilmesi‖ konusunda 

beklentileri olduğunu belirtmiĢlerdir. Bunu takiben örnekleme giren okullarda öğrenim gören 

öğrencilerin çoğunluğu bu beklentinin kısmen gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo.16. Öğrencilerin Kulüp ve Spor Salonlarında GerçekleĢtirilemeyen Aktivitelerin 

Beden Eğitimi Dersinde GerçekleĢtirme Konusunda Beklenti ve Beklentilerinin 

GerçekleĢme Düzeyi  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top. f % f % f % Top 
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Anadolu Lisesi 17 62.9 10 37.1 27 5 18.5 9 33.4 13 48.1 27 

Turgut R. Lisesi 33 82.5 7 17.5 40 12 30 10 25 18 45 40 

Endüstri Meslek 

Lisesi. 
23 65.7 12 34.3 35 8 22.8 12 34.4 15 42.8 35 

  

Tablo 16‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %82,5‘i, Endüstri 

Meslek Lisesi öğrencilerinin %65,7‘si  Anadolu Lisesi öğrencilerinin % 62,9 u kulüp ve spor 

salonlarında gerçekleĢtirilemeyen aktivitelerin beden eğitimi dersinde gerçekleĢtirme 

konusunda beklentilerinin olduklarını belirtmiĢlerdir. Bunu takiben Turgut Reis Lisesi 

öğrencilerinin %45‘i ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %42,8‘i Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin % 48,1‘i bu beklentinin hiç gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo.17. Öğrencilerin Okuldaki Spor Araç ve Gereçlerden Yararlanma Konusunda 

Beklenti ve Beklentilerinin GerçekleĢme Düzeyi.  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 14 51.8 13 48.2 27 7 25.9 7 25.9 13 48.2 27 

Turgut R. Lisesi 28 70 12 30 40 4 10 7 17.5 25 72.5 40 

Endüstri Meslek 

Lisesi. 
29 82.8 6 17.2 35 12 34.3 7 20 16 45.7 35 

  

Tablo 17‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %82,8‘i Turgut Reis 

Lisesi öğrencilerinin %70‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %51,8‘i okuldaki spor araç ve 

gereçlerden yararlanma konusunda beklentilerinin olduklarını belirtirken, Turgut Reis Lisesi 

öğrencilerinin %48,2‘si ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %45,7‘si bu beklentinin hiç 

gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir.   

Tablo.18. Öğrencilerin Beden Eğitimi Etkinliklerinin Ders DıĢında da 

Düzenlenmesi Konusunda Beklenti ve Beklentilerinin GerçekleĢme Düzeyi.  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  
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Okul  f % f % Top f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 16 59.2 11 40.8 27 5 18.6 15 55.5 7 25.9 27 

Turgut R. Lisesi 29 72.5 11 27.5 40 5 12.5 25 62.5 10 25 40 

Endüst. Mes. Lis. 30 85.7 5 14.3 35 5 14.5 16 45.5 14 40 35 

  

  Tablo 18‘da görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %85,7‘si Turgut 

Reis Lisesi öğrencilerinin %72,5‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %59,2‘si beden eğitimi 

etkinliklerinin ders dıĢında da düzenlenmesi konusunda beklentilerinin olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Örnekleme giren okullarda öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğu bu 

beklentilerinin kısmen gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo.19. Öğrencilerin Okuldaki Spor Takımına Girebilme Konusunda Beklenti ve 

Beklentilerinin GerçekleĢme Düzeyi.  

  

 DeğiĢkenler 

Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  

Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top. f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 17 62.9 10 37.1 27 9 33.3 9 33.3 9 33.3 27 

Turgut R. Lisesi 19 47.5 21 52.5 40 11 27.5 17 30 17 42.5 40 

Endüstri Meslek 

Lisesi. 
25 71.4 10 28.6 35 10 28.5 13 37.3 12 34.2 35 

  

Tablo 19‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %71,4‘ü, Anadolu 

Lisesi öğrencilerinin %62,9‘u ve Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %47,5‘i beden eğitimi 

etkinliklerinin öğrencilerin okuldaki spor takımına girebilme konusunda beklentilerinin 

olduğunu belirtirken, Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %42,5‘i, Endüstri Meslek Lisesi 

öğrencilerinin %34,2‘si ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %33,3‘ü bu beklentinin hiç 

gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir.  

Tablo. 20. Öğrencilerin Okuldaki Beden Eğitimi Dersinde Spor BranĢlarını Öğrenme 

Konusundaki Beklentileri ve Beklentilerini GerçekleĢtirme Düzeyi  

  Beklenti  Beklentinin gerçekleĢme düzeyi  
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 DeğiĢkenler Var Yok  Tamamen Kısmen Hiç  

Okul  f % f % Top. f % f % f % Top. 

Anadolu Lisesi 15 55.5 12 44.5 27 9 33.3 6 22.2 12 44.5 27 

Turgut R. Lisesi 23 57.5 17 42.5 40 5 12.5 23 57.5 12 30 40 

Endüst. Mes. Lis. 29 82.8 6 17.1 35 6 17.2 11 31.4 18 51.4 35 

Tablo 20‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %82,8‘i, Turgut 

Reis Lisesi öğrencilerinin %57,5‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %55,5‘i okuldaki beden 

eğitimi dersinde spor branĢlarını öğrenme konusunda beklentileri olduğunu belirtirken; 

örnekleme giren okullarda öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğu bu beklentinin 

gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir.  

TARTIġMA VE SONUÇ  

      Farklı liselerdeki öğrencilerin beden eğitimi dersinden beklentileri ve beklentilerinin 

gerçekleĢme düzeyini belirlemek amacıyla yapılan bu araĢtırmaya katılan deneklerin %26,4‘ü 

Muğla Anadolu Lisesi, %39,3‘si Muğla Turgut Reis Lisesi, %34,3‘ü ise Muğla Endüstri 

Meslek Lisesi öğrencilerinden oluĢmaktadır.  

     Tablo 1.2.3.4.5, de görüldüğü gibi, Endüstri Meslek Lisesi, Turgut Reis Lisesi ve Anadolu 

Lisesi öğrencilerinin fiziksel geliĢim sağlama, fiziksel güzellik elde etme, kasları geliĢtirme, 

vücudun orantılı bir görünüme sahip olması ve düzgün temel alıĢkanlıklar konusunda 

beklentileri olduğu ancak bu beklentilerinin gerçekleĢmediği belirlenmiĢtir.  Bu bulgular 

(Yıldıran ve diğ, 1996) farklı cinsiyetteki lise öğrencilerinin Beden Eğitimi dersinden 

beklentileri üzerine yaptıkları araĢtırmada, Beden Eğitimi dersiyle fiziksel güzellik elde etme, 

kasların geliĢtirilmesi, vücudun orantılı görünüme iliĢkin amaçların lise öğrencileri tarafından 

oldukça önemli olduğu yönündeki tespitleriyle paralellik arz etmektedir. (5)  

     Tablo 6‘da görüldüğü gibi Anadolu Lisesi öğrencilerinin %58,8‘i ve Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %42,8‘i beden eğitimi dersinden ―müzikli jimnastik hareketleri ile 

estetik güzellik sağlama‖ beklentisinde olduklarını belirtirken, Turgut Reis Lisesi 

öğrencilerinin %75‘i böyle bir beklentinin olmadığını belirtmiĢlerdir. Bunu takiben örnekleme 

giren okullarda öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğu (%73,2) bu beklentinin hiç 
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gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir. (Yıldıran ve diğ,  1996) tarafından yapılan benzer 

araĢtırmada lise öğrencilerin beden eğitimi ve spor aktiviteleri süresince estetik açıdan 

güzellik sağlama konusunda beklentilerinin olduğunu tespit etmiĢlerdir. (5) Ayrıca bu olgu 

(Willgoose,1984) 15–18 yaĢ grubu liseli öğrencilerin dıĢ görünüme ilgi duyma, denge ve 

zarafet gibi özelliklere sahip olma yönündeki bulgusuyla paralellik arz etmektedir. (6)  

Tablo 7‘de görüldüğü gibi örnekleme giren öğrencilerin çoğunluğunun, (Turgut Reis 

Lisesi öğrencilerinin %75,5‘i Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %68,5‘i ve Anadolu 

Lisesi öğrencilerinin %66.9‘u) beden eğitimi dersiyle ―düzenli spor yapma alıĢkanlığı 

kazanma‖ beklentisinde olduklarını belirtirken, bu beklentilerinin Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin %45.7‘si kısmen, Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %42.5‘i ise hiç 

gerçekleĢmeğini belirtmiĢlerdir.  Beden eğitimi dersiyle düzenli spor yapma alıĢkanlığı 

kazanma beklentisi, öğrencilerin beden eğitimi dersinin sağlayacağı faydaların bilincinde 

olmasıyla da ilgili olabilir.  

 

Tablo 8‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %80‘i, Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin %77,8‘i ve Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %77,5‘i beden eğitimi dersiyle 

―sağlığın korunması‖ beklentisinde olduklarını belirtmektedirler. Örnekleme giren okullarda 

öğrenim gören öğrencilerin çoğununun bu beklentilerinin tamamen gerçekleĢtiğini 

belirtmiĢlerdir (Sunay, 1996) tarafından yapılan benzer bir araĢtırmada kız ve erkek 

öğrencilerin beden eğitimi dersinden sağlığın korunması ile ilgili beklentilerinin olduğunu, 

ancak beklentilerinin gerçekleĢme düzeyinin çok düĢük olduğunu belirlemiĢtir.(3) Beden 

eğitimi ve sporun, insanın fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal geliĢimine olan etkisi 

bağlamında sağlığa olan etkisi oldukça fazladır. Bugün spor yapmanın kalp-damar sistemi, 

hareket sistemi, hormonlar ve iç organlar üzerine olumlu etkisinin olduğunu kanıtlayan 

araĢtırmalar bulunmaktadır. 

     Tablo 9‘da görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %77,1‘i Turgut Reis 

Lisesi öğrencilerinin %72,5‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %66,6‘sı beden eğitimi 

dersiyle ―spor dalıyla alakalı yeteneğini ortaya çıkarma beklentisinde olduklarını 

belirtmektedirler. Örnekleme giren okullarda öğrenim gören öğrencilerin çoğunun bu 

beklentilerinin kısmen gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir. Lise öğrencilerinin beden eğitimi 
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dersleriyle bir spor dalındaki yeteneğini ortaya çıkarmak ve geliĢtirmek beklentisi o dönem 

çocuğunun ilgi ve ihtiyaçları arasında yer  almaktadır (7) 

     Tablo 10‘da görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %57,5‘i, Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %54,3‘ü ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %48.2‘si beden eğitimi 

dersinden ―spor yaparak kiĢiliğini geliĢtirme beklentisinde olduklarını belirtirken, örnekleme 

giren okullarda öğrenim gören öğrencilerin çoğunun bu beklentilerinin hiç gerçekleĢmediğini 

belirtmiĢtir. Beden eğitimi dersi kapsamında gerçekleĢtirilen spor aktiviteleri kiĢideki ruhsal 

dengeyi koruma, kendine güveni sağlama ve kiĢiliği geliĢtirmede önemli rol oynamaktadır ( 

3) 

Tablo 11‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %60‘ı, Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %54,3‘ü ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %48,1‘i beden eğitimi 

dersiyle ilgili buluğ çağının gereği oluĢabilecek olumsuz davranıĢ kalıplarının beden eğitimi 

yaparak en aza indirme beklentisinde olduklarını belirlerken Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin 

%62,5‘i, Anadolu Lisesi öğrencilerinin %55,5‘i bu beklentilerinin hiç gerçekleĢmediğini 

belirtmiĢlerdir. Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %51.4‘ü ise bu beklentilerinin kısmen 

gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir. . Yapılan sportif çalıĢmalar zamanla gence ergenlik çağının 

gereği vücudunun değiĢmesi ve ruhsal dengenin sağlanması için kendi hareketlerini ve 

heyecanını nasıl kontrol edeceğini bilmeyi öğretebilmektedir (9).  

 Tablo 12‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %57.5‘i, Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin %55.5‘i ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %57.2‘si beden eğitimi 

dersiyle ― sınıf içi iĢbirliğini geliĢtirme‖ beklentisinde olduklarını belirtmiĢlerdir. Bunu 

takiben örnekleme giren okullarda okuyan öğrencilerinin çoğu bu beklentinin hiç 

gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir. Beden eğitimi derslerinde özellikle takım halinde yapılan 

sportif çalıĢmalar, grupla çalıĢma alıĢkanlığı kazanılmasını sağlar.   

Tablo 13‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %60‘ı, Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %57.2‘si ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %48.2‘si beden eğitimi 

dersiyle ―fiziksel kapasitenin sınırlarını keĢfetme‖ beklentisinde olduklarını belirtirken, 

Anadolu Lisesi öğrencilerinin %48.2‘si ve Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %40‘ı bu 

beklentilerinin hiç gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir. Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin 

%40‘ı ise bu beklentinin kısmen gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir. Bu bulgu (Seçkin,1990), 
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(Sunay,1996) ve (Ünal,1991)  tarafından yapılan benzer bir çalıĢma ile elde ettikleri 

bulgularla paralellik arz etmektedir (10,3,11).  Oysaki beden egitimi etkinlikleri sırasında kisi 

kendisini diger grup üyeleriyle karsılastırma, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varma imkanı 

bulmaktadır (11). 

     Tablo 14‘da görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %57.1‘i  ve Turgut Reis 

Lisesi öğrencilerinin %55‘i belli Bir BranĢta Spor Yapmaya Yönlendirme Konusunda 

beklentilerinin olduğunu belirtmiĢlerdir. Anadolu Lisesi öğrencilerinin %66.6‘sı ise böyle bir 

beklentilerinin olmadığını belirtmiĢlerdir. Örnekleme giren okullarda öğrenim gören lise 2 

öğrencilerinin çoğunluğu bu beklentilerinin hiç gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir. Farklı 

öğretim kurumlarındaki beden eğitimi dersi için öngörülen öğretim programları, uygulamada 

çevre Ģartlarına göre farklılık göstermesine rağmen, dersin asıl amacı olan çocuklarda ve 

geliĢmekte olan gençlerde sportif becerinin sağlanması görevini yerine getirmelidir (12).  

Tablo 15‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %94.2‘si Anadolu 

Lisesi öğrencilerinin %81.5‘i ve Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %80‘i beden eğitimi 

dersiyle ―genel bilgi derslerinin yarattığı zihinsel yorgunluğun giderilmesi‖ konusunda 

beklentileri olduğunu belirtmiĢlerdir. Bunu takiben örnekleme giren okullarda öğrenim gören 

öğrencilerin çoğunluğu bu beklentinin kısmen gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir.  

 Konu ile ilgili (Gökmen,1988), (Mutlutürk1982) ve (Sunay,1996) tarafından yapılan benzer 

çalıĢmada, kültür derslerinin yol açtığı zihin yorgunluğunun giderilmesinde spor 

etkinliklerinin önemli olduğunu tespit etmiĢlerdir (13,14,3). Öyleyse lise öğrencilerinin teorik 

dersleri dıĢında zamanlarını beden eğitimi ve spor etkinlikleriyle değerlendirilmeleri enerji 

boĢalması, zihinsel yorgunluğun giderilmesi ve kötü alıĢkanlıklardan uzaklaĢması açısından 

önemlidir.  

     Tablo 16‘de görüldüğü gibi Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %82.5‘i, Endüstri Meslek 

Lisesi öğrencilerinin %65,7‘si Anadolu Lisesi öğrencilerinin % 62,9 u kulüp ve spor 

salonlarında gerçekleĢtirilemeyen aktivitelerin beden eğitimi dersinde gerçekleĢtirme 

konusunda beklentilerinin olduklarını belirtmiĢlerdir. Bunu takiben Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin %45‘i ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %42.8‘i Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin % 48,1‘i bu beklentinin hiç gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir. Bu beklentilerin 
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gerçekleĢmemesinin nedeni Beden Eğitimi ders saatlerinin yetersiz olması, saha malzeme 

eksikliği ve programlardan kaynaklanıyor olabilir.   

     Tablo 17‘da görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %82.8‘i Turgut Reis 

Lisesi öğrencilerinin %70‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %51.8‘i okuldaki spor araç ve 

gereçlerden yararlanma konusunda beklentilerinin olduklarını belirtirken, Turgut Reis Lisesi 

öğrencilerinin %48.2‘si ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %45.7‘si bu beklentinin hiç 

gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir.  

     Tablo 18‘da görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %85.7‘si Turgut Reis 

Lisesi öğrencilerinin %72.5‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %59.2‘si beden eğitimi 

etkinliklerinin ders dıĢında da düzenlenmesi konusunda beklentilerinin olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Örnekleme giren okullarda öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğu bu 

beklentilerinin kısmen gerçekleĢtiğini belirtmiĢlerdir. Bu bulgular (Sunay, 1996) ve 

(Gökmen,1988) tarafından yapılan araĢtırma bulgularıyla desteklenmektedir.(3,13) 

Öğrencilerin okul spor araç ve gereçlerinden yeterince yararlanamamalarının nedeni, 

okulların kalabalık olmasından kaynaklanıyor olabilir.     

     Tablo 19‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %71.4‘ü, Anadolu 

Lisesi öğrencilerinin %62.9‘u ve Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %47.5‘i beden eğitimi 

etkinliklerinin öğrencilerin okuldaki spor takımına girebilme konusunda beklentilerinin 

olduğunu belirtirken, Turgut Reis Lisesi öğrencilerinin %42.5‘i, Endüstri Meslek Lisesi 

öğrencilerinin %34.2‘si ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %33.3‘ü bu beklentinin hiç 

gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir. Dolayısıyla bu beklentinin gerçekleĢme düzeyi oldukça 

düĢüktür. Bu durum sınıfların kalabalık ve ders araç gereçlerinin yetersiz olmasından 

kaynaklanıyor olabilir.   

     Tablo 20‘de görüldüğü gibi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin %82.8‘i, Turgut Reis 

Lisesi öğrencilerinin %57.5‘i ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin %55.5‘i okuldaki beden 

eğitimi dersinde spor branĢlarını öğrenme konusunda beklentileri olduğunu ve belirtirken; 

örnekleme giren okullarda öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğu %41.1‘i bu beklentinin 

gerçekleĢmediğini belirtmiĢlerdir. Bu durum beden eğitimi ders saatlerinin yetersiz olması ve 

değiĢik branĢlara yönelik saha ve malzemenin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.   
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Sonuç olarak, farklı liselerdeki, öğrencilerin çoğunun, beden eğitimi dersinden, fiziksel, 

sosyal, estetik, spora yönelme ve katılma kapsamında beklentilerinin olduğu belirlenmiĢ, 

ancak bu beklentilerinin gerçekleĢme düzeyi oldukça düĢük olduğu görülmüĢtür. Öte yandan, 

öğrencilerin beden eğitimi dersinden fiziksel geliĢim sağlama,  düzenli spor yapma alıĢkanlığı 

kazanma, sağlığın korunması, spor dalıyla ilgili yeteneğini ortaya çıkarma düzeyi,  genel bilgi 

derslerinin yarattığı zihinsel yorgunluğun giderilmesi, beden eğitimi etkinliklerinin ders 

dıĢında da düzenlenmesi konusunda beklentilerinin ise kısmen gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir.  

     Liselerde ders programları yapılırken öğrencilerin Beden Eğitimi dersinden beklentileri 

göz önüne alınarak yapılmalı, ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek tesis, araç, 

gereçler temin edilmelidir.    
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ÖZET 

Amaç: Problem çözme, karıĢık içsel ve dıĢsal istek ve arzuların uyumu için biliĢsel ve 

etkili davranıĢsal süreçler olarak ifade edilmektedir. Bu araĢtırma Beden Eğitimi Öğretmen 

adaylarının kiĢiler arası problem çözme becerilerinin incelenmesi amacıyla planlandı.    

Yöntem: Bu araĢtırma grubu, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okuyan 160 

öğrenciden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 1., 2., 3. ve 4. sınıf 63‘ü kız 89‘u 

erkek olmak üzere toplam 152 öğrenci oluĢturmuĢtur. Veriler Çam ve Tümkaya (2006) 

tarafından geliĢtirilen KiĢilerarası Problem Çözme Envanteri (KPÇE) ile toplanmıĢtır.  

Bulgular: AraĢtırmaya katılan öğrencilerin yaĢ ortalaması 19.46 ±1.79‘dur. 

Öğrencilerin  % 61.4‘ü kadın ve % 39.6‘sı ise erkek olarak bulunmuĢtur. Öğrencilerin  % 

30.4‘ü 1. sınıfta, %21.7‘si 2. sınıfta, % 24.6‘sı 3. sınıfta ve % 23.3‘ü ise 4. sınıfta eğitim 

görmektedir. Yapılan analizler sonucunda, kız öğrencilerin Probleme Olumsuz YaklaĢma ve 

Israrcı-Sebatkâr YaklaĢım puan ortalamalarının erkeklerinkinden; Kendine Güvensizlik 

puanlarında ise erkeklerin ortalama değerinin kızlarınkinden yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

Yapıcı Problem Çözme ve Sorumluluk Almama puanlarında ise cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık bulunmamıĢtır. YaĢ ve sınıf değiĢkenine göre bakıldığında, Yapıcı Problem Çözme 

puanları açısından 4. sınıfta öğrenim gören Beden Eğitimi öğretmen adaylarının puan 
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ortalamasının, 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayların ortalamasından yüksek olduğu 

gözlenmiĢtir. Sorumluluk Almama puanlarında ise tersi bir bulgu elde edilmiĢtir.  

Sonuç: Öğrencilerin 1., 2., 3. ve son sınıfta öğrenim görmelerine göre puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması sonucunda tüm alt ölçek puanları açısından anlamlı fark 

olduğu  bulunmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: Üniversite Öğrencileri, KiĢilerarası Problem Çözme 

 

THE SEARCHING OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES‘ 

APPROACHES IN SOLVING PROBLEM AMONG PEOPLE 

(EXAMPLE OF KARAMANOĞLU MEHMET BEY UNIVERSITY) 

 

ABSTRACT 

Aim: Solving problem is defined as periods of cognitive  and effective behaviour for 

harmony of complex internal and externol wishes.This study was planned for searching of the 

physical education teacher candidates‘ approach in solving problem among people. 

Method: The study group consists of 160 students  at the Department of Physical 

Education and Sport Academy in Karamanoglu Mehmet Bey University .The study group 

consists of totally 152 students at 1., 2., 3., 4. classes in university with the inclusion of 63 

female students and 89 male students.Datas were combined with Stock Sheet of Solving 

Problem  developed by Cam and Tumkaya. 

Findings: Age average of the students participating this study is 19.46 ± 1.79.% 61.4 

of the students is found as female and % 39.6 of the students is found as male. Class 

percentages of students participating in this study are emphasized as: %30.4 in 1. class, % 

21.7 in 2. class, % 24.6 in 3. class, % 23.3 in 4. class. As a result of this analysis, it is found 

that average scores of females‘ Negative Approach of Problem and Insistent - Decided 

Approach  are higher than males‘ score; however, males have higher result than females in the 

scores of Self-Distrust. There has not been found any understanable differences between 

genders in the scores of Constructive Solving Problem and Having Responsibility. When we 

examine age and class variables, it is observed that in the point of Constructive Solving 

Problem scores, average scores of physical education teacher candidates taking course in 4. 

class  are higher than teacher candidates taking course in 1. class. 
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Result: As a result of comparison of students‘ average scores in terms of taking course 

in 1., 2., 3. and 4. class, there has been examined understandable differences in the point of  

sub-scale scores. 

Keywords: University Students and Solving Problem among People. 

GĠRĠġ 

Toplum içinde hemen hemen her insan, problem çözmeye yönelik bir çok durumla 

karĢı karĢıya kalmaktadır. Morgan (1999) problemi temelde, bireyin bir hedefe ulaĢmada 

engellenme ile karĢılaĢtığı bir çatıĢma durumu olarak tanımlamaktadır. Heppner ve 

Krauskopf‘a (1987) göre ise, kiĢinin içsel ve dıĢsal taleplerine tepki verme durumudur. 

D‘Zurilla ve Ark. (1998) göre problem, etkili olmak ya da uyum sağlamak için tepki 

gerektiren durumdur.  

Problem çözme ve karar verme, kiĢinin çok sayıda alternatifi belirlediği, 

değerlendirdiği ve bu alternatiflerden birini uygulamak için seçtiği karmaĢık bir aĢamalar 

bütünüdür. Sosyal problem çözme kavramı, gerçek yaĢamda oluĢan problemlerin çözümüne 

dayandırılan bir kavramdır. D‘Zurilla ve Ark. (1998) sosyal problem çözmeyi, kiĢinin gerçek 

yaĢamında her gün karĢı karĢıya kaldığı problemlerini çözmede kullandığı etkili baĢa çıkma 

yollarını keĢfetmesi ve etkili biliĢsel-davranıĢsal süreçleri üretmesi olarak tanımlamaktadır.  

Problem çözme davranıĢı duruma ve zamana göre değiĢmektedir. Her bireye göre 

problemi algılama durumu değiĢiklik göstereceğinden, problemi çözme davranıĢları da buna 

bağlı olarak değiĢecektir. Mann ve Ark. (1989) problem çözmeyi, problemlerle baĢa çıkma ile 

eĢ anlamlı olarak kullanmaktadır. 

Probleme yönelme boyutu, kiĢinin problem karĢısındaki biliĢsel, duygusal ve 

davranıĢsal tepkileri olmak üzere üç alt bileĢeni içermektedir. Probleme yönelme, kiĢinin 

günlük problemlerle ilgili genel farkındalıkları ve algılamalarını yansıtır (örneğin, problemi 

bir tehdit olarak algılama ya da probleme meydan okuma). Bunlar kiĢinin problem ve problem 

çözmeyle ilgili geçmiĢ yaĢantılarına dayanmakta ve kiĢinin problemle ilgili algılamalarını ve 

değerlendirmelerini etkilemektedir (Mann ve Ark. 1989). Bu algılamalar problem çözme 

performansını yavaĢlatabilme ya da kolaylaĢtırabilmesine karĢın, problem çözme tekniklerini 

içermez. Bu tepkiler kiĢinin problem çözmeye baĢlamasını; göstereceği performansın 

etkililiğini; karĢılaĢtığı engellerle ve bunlardan kaynaklanan duygusal problemlerle baĢ etmek 

için harcadığı zamanı ve gösterdiği çaba miktarını etkileyerek, kiĢinin problem çözme 

performansı üzerinde arttırıcı ya da engelleyici etkiye neden olmaktadır (Marco ve Ark 2003). 
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Problem Çözme Envanteri‘nin Türkiye‘deki ilk geçerlik güvenirlik çalıĢmasını 

üniversite öğrencileri ile Taylan (1990) yapmıĢtır. Daha sonra benzer Ģekilde ġahin ve Ark. 

1993) ölçekle ilgili yaptıkları faktör analizi sonucunda, ―Aceleci yaklaĢım‖, ―DüĢünen 

yaklaĢım‖, ―Kaçıngan yaklaĢım‖, ―Değerlendirici yaklaĢım‖, ―Kendine güvenli yaklaĢım‖ ve 

―Planlı yaklaĢım‖ olmak üzere altı faktörlü bir yapı belirlenmiĢtir (SavaĢır ve ġahin, 1997). 

Her iki çalıĢmada da ölçme aracının yapısal özelliklerinin orijinal formundan farklı olduğu 

görülmüĢtür. 

Problem çözme, karıĢık içsel ve dıĢsal istek ve arzuların uyumu için biliĢsel ve etkili 

davranıĢsal süreçler olarak ifade edilmektedir. Bu araĢtırma beden eğitimi öğretmen 

adaylarının kiĢiler arası problem çözme becerilerinin incelenmesi amacıyla planlanmıĢtır.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın türü ve yeri: Betimleyici türdeki çalıĢma Karamanoğlu Mehmet bey 

üniversitesi 2008–2009 Eğitim-öğretim yılı güz döneminde yapılmıĢtır. 

Araştırmanın çalışma grubu: Bu araĢtırma grubu, Karamanoğlu Mehmet Bey 

Üniversitesi Beden eğitimi ve spor yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği 

bölümünde okuyan 160 öğrenciden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 1., 2., 3. ve 

4. sınıf 63‘ü kız 89‘u erkek olmak üzere toplam 152 öğrenci oluĢturmuĢtur. 

Veri toplama yöntemi ve araçları: Verilerin toplanmasında öğrencilere sosyodemografik 

verilerden yaĢ ve cinsiyet, sınıf düzeyleri, yaĢadığı yer, ebeveyn eğitim durumu, aile yapısı, 

ölçekte ise Çam ve Tümkaya (2006) tarafından geliĢtirilen KiĢilerarası Problem Çözme 

Envanteri (KPÇE) kullanılmıĢtır. Üniversite öğrencilerinin kiĢilerarası problem çözme 

yönelim ve becerilerini ölçmek için Çam ve Tümkaya (2006) tarafından geliĢtirilen 

KiĢilerarası Problem Çözme Envanteri kullanılmıĢtır. Envanterde toplam 50 madde 

bulunmaktadır. Maddeler ―Hiç uygun değil‖ (1) ile ―Tamamıyla uygun‖ (5) arasında olmak 

üzere beĢli Likert tipi değerlendirme seçeneklerine sahiptir. Her bir alt ölçek için elde edilen 

yüksek puan kiĢilerarası problem çözmeyle ilgili özelliğin yüksek olduğunu göstermektedir. 

AraĢtırma verileri sınıf içinde, toplu halde ve araĢtırmacıların denetiminde öğrencilerin 

öz-bildirimine dayalı olarak anket yöntemi ile toplanmıĢtır.  

İstatistiksel analizler: Verilerin analizinde sayı yüzde dağılımları, ortalama, standart 

sapma ve F testi kullanılmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 10.0 programından 

yararlanılmıĢtır.  
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BULGULAR 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin yaĢ ortalaması 19.46 ±1.79‘dur. Öğrencilerin  % 

39.6‘sı kız ve % 61.4‘ü ise erkek olarak bulunmuĢtur. Öğrencilerin  % 30.4‘ü 1. sınıfta, 

%21.7‘si 2. sınıfta, % 24.6‘sı 3. sınıfta ve % 23.3‘ü ise 4. sınıfta eğitim görmektedir(Tablo 1).  

 

Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı  

Özellikler Sayı (n=152) Yüzde % 

YaĢ    

19 yaĢ ve daha küçük 53 34.9 

20–24 yaĢ 87 57.2 

25 ve daha büyük 12 7.9 

Cinsiyet    

Kız 63 41.4 

Erkek 89 58.6 

Sınıf    

1. sınıf  44 30.4 

2. sınıf 34 21.7 

3. sınıf 38 24.6 

4. sınıf 36 23.3 

Hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği yer   

Köy  27 17.8 

Ġlçe  48 31.6 

ġehir  32 21.0 

Büyük ġehir 45 29.6 

Anne Eğitim Durumu   

Okuryazar  21 13.8 

Ġlköğretim 89 58.5 

Lise ve üstü 42 27.7 

Baba Eğitim Durumu   

Okuryazar  17 11.2 
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Ġlköğretim 74 48.7 

Lise ve üstü 61 40.1 

Aile Yapısı   

Çekirdek aile 134 88.1 

GeniĢ aile 11 7.2 

ParçalanmıĢ Aile 7 4.7 

Toplam 152 100.0 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre KPÇE Alt Ölçek Puanlarının Aritmetik Ortalama, 

Standart Sapma ve F Değerleri 

 

Alt ölçekler Cinsiyet X ss F 

Probleme olumsuz yaklaĢma Kız 42.31 13.27  

16.32* Erkek 35.77 11.83 

Yapıcı problem çözme Kız 55.02 12.24  

0.42 Erkek 54.98 12.06 

Kendine güvensizlik Kız 12.54  4.42  

11.73* Erkek 14.67  5.36 

Sorumluluk almama Kız 11.36  3.46  

0.16 Erkek 11.54  3.62 

Israrcı-Sebatkâr yaklaĢım Kız 24.38  5.38  

14.87* Erkek 21.94  5.16 

 

Tablo 2‘ de görüldüğü gibi cinsiyete göre alt ölçek puanlarının farklılaĢtığı görülmektedir 

F=16.24; p< 0.05). Tabloda görüldüğü gibi kız öğrencilerin Probleme Olumsuz YaklaĢma 

(F=16.32), ve Israrcı-Sebatkâr YaklaĢım (F=14.87) puan ortalamalarının erkeklerden; 

Kendine Güvensizlik (F=11.73) puanlarında ise erkeklerin ortalama değerinin kızlardan 

yüksek olduğu anlaĢılmaktadır (p<0.005). Yapıcı Problem Çözme (F=0.42) ve Sorumluluk 

Almama (F=0.16) puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (p>0.05). 
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Tablo 3. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Sınıflara Göre KPÇE Alt Ölçek Puanlarının 

Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve F Değerleri 

Alt ölçekler Cinsiyet X ss F 

Probleme olumsuz yaklaĢma 1. sınıf 37.18 12.06  

 

2.08* 

2. sınıf 34.21 13.43 

3. sınıf 35.86 12.62 

4. sınıf 34.07 13.74 

Yapıcı problem çözme 1. sınıf 46.67  8.03  

 

3.40* 

2. sınıf 52.32  7.62 

3. sınıf 55.04  7.04 

4. sınıf 57.18  6.48 

Kendine güvensizlik 1. sınıf 11.24 4.42  

 

0.74 

2. sınıf 10.08 4.86 

3. sınıf   9.46 5.07 

4. sınıf   9.18 6.34 

Sorumluluk almama 1. sınıf 12.33 4.17  

 

5.82* 

2. sınıf 11.62 4.83 

3. sınıf 10.78 5.66 

4. sınıf   9.26 6.08 

Israrcı-Sebatkâr yaklaĢım 1. sınıf 19.83 4.43  

 

4.83 

2. sınıf 21.84 4.37 

3. sınıf 21.97 4.32 

4. sınıf 22.02 4.15 

 

Tablo 3‘ te görüldüğü gibi öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre KPÇE alt 

ölçek puanları farklılık göstermiĢtir. KPÇE alt ölçek bölümlerinden probleme olumsuz 

yaklaĢma, yapıcı problem çözme ve sorumluluk almama puan ortalamalarında anlamlı 

farklılıklar bulunmuĢtur (p>0.05). KPÇE alt ölçek bölümlerinden probleme olumsuz 

yaklaĢma (F=2.08) puan ortalamalarında birinci sınıftan dördüncü sınıfa gidildikçe azalma 

görülmüĢtür. Son sınıf öğrencilerinin problem çözme konusunda diğer sınıflardaki öğrencilere 

göre daha olumlu yaklaĢtıkları söylenebilir. KPÇE alt ölçek bölümlerinden yapıcı problem 



   
 

 

212 

  

çözme (F=3.40) ve sorumluluk almama (F=5.82) puan ortalamalarında, probleme olumsuz 

yaklaĢma puan ortalamalarına göre tersi bir durum bulunmuĢtur. Son sınıf öğrencilerinin 

yapıcı problem çözme konusunda puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

KPÇE alt ölçek bölümlerinden kendine güvensizlik (F=0.74) ve ısrarcı-sebatkâr yaklaĢım 

(F=4.83) puan ortalamaları öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar arasında anlamlı bir 

farklılık saptanmamıĢtır (p<0.05). 

 

TARTIġMA 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunda yer alan öğrencilerin bir kısmı ergenlik döneminin 

sonunda bir kısmı da ilk yetiĢkinlik dönemindedirler. Bu dönemde bireyler çok farklı yaĢantı 

zenginliğine sahip olmaktadırlar. Ergenlikten çıkıp yetiĢkin dünyasına adım atmakta, 

üniversite yaĢantısını tanımakta, bir kısmı aileden uzak ayrı bir evde ev arkadaĢlarıyla veya 

yurtta toplu yaĢama durumuyla karĢılaĢmakta, karĢı cinsle yakın duygusal iliĢkileri 

yaĢamakta, mezun olup bir iĢ ortamına girebilmektedir. Bir Ģekilde kiĢilerarası iliĢkilerin 

doğasını ve karĢılaĢılan problemlerin çözümünde daha yapıcı olmayı, sorunla ilgili 

sorumluluğu fark edip bunu üstlenmeyi öğrenmektedirler. 

 

ÇalıĢmamızda, kız öğrenciler Probleme Olumsuz YaklaĢma (F=16.32) ve Israrcı-

Sebatkâr YaklaĢım (F=14.87) alt ölçeklerinde erkeklere göre daha yüksek puan alırken; 

Kendine Güvensizlik (F=11.73) alt ölçeklerinde ise erkeklerin ortalama değerinin kızlardan 

yüksek olduğu anlaĢılmaktadır (p<0.005). Bu bulgu sosyal problem çözme konusunda yapılan 

çalıĢma bulgularıyla (D‘Zurilla ve Ark 1998; Graf, 2003) tutarlık göstermektedir.  

Yine öğrencilerin sınıf ve buna bağlı olarak yaĢ değiĢkenine göre KPÇE alt ölçek 

bölümlerinden probleme olumsuz yaklaĢma, yapıcı problem çözme ve sorumluluk almama 

puan ortalamalarında anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur (p>0.05). KPÇE alt ölçek 

bölümlerinden probleme olumsuz yaklaĢma (F=2.08) puan ortalamalarında birinci sınıftan 

dördüncü sınıfa gidildikçe azalma görülmüĢtür. Son sınıf öğrencilerinin problem çözme 

konusunda diğer sınıflardaki öğrencilere göre daha olumlu yaklaĢtıkları söylenebilir. KPÇE 

alt ölçek bölümlerinden kendine güvensizlik (F=0.74) ve ısrarcı-sebatkâr yaklaĢım (F=4.83) 

puan ortalamaları öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmamıĢtır (p<0.05). 

SONUÇ 
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Yapılan analizler sonucunda, kız öğrencilerin Probleme Olumsuz YaklaĢma ve Israrcı-

Sebatkâr YaklaĢım puan ortalamalarının erkeklerinkinden; Kendine Güvensizlik puanlarında 

ise erkeklerin ortalama değerinin kızlarınkinden yüksek olduğu bulunmuĢtur. Yapıcı Problem 

Çözme ve Sorumluluk Almama puanlarında ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

bulunmamıĢtır. YaĢ ve sınıf değiĢkenine göre bakıldığında, Yapıcı Problem Çözme puanları 

açısından 4. sınıfta öğrenim gören beden eğitimi öğretmen adaylarının puan ortalamasının, 1. 

sınıfta öğrenim gören öğretmen adayların ortalamasından yüksek olduğu gözlenmiĢtir. 

Sorumluluk Almama puanlarında ise tersi bir bulgu elde edilmiĢtir. Öğrencilerin 1., 2., 3. ve 

son sınıfta öğrenim görmelerine göre puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması sonucunda tüm alt 

ölçek puanları açısından anlamlı fark olduğu  bulunmuĢtur. 
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9–11 YAġ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERĠLERĠNĠN 

ÖRÜNTÜLEġMESĠNDE 

YARATICI DRAMA‘NIN ETKĠSĠ 

Mümine SOYTÜRK
1
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1
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2
, E. Nilay 
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1
 C.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

2 
P.A.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu,  

3D.E
.
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Beden Eğitimi Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı yaratıcı drama yöntemi kullanılarak 9–11 yaĢ grubundaki 

öğrencilerin temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesi üzerindeki katkılarını araĢtırmak ve 

araĢtırmada kullanılan bu yöntemin, deneklerin hatırlama ve hislerini ifade edebilme üzerine 

etkisini belirlemektir.  

ÇalıĢmaya 9–11 yaĢları arasında ilköğretimin birinci kademesinin üçüncü sınıfında 

okuyan toplam 30 (15=kontrol, 15=deney) öğrenci katılmıĢtır. Temel hareket becerilerinden 

(lokomotor, stabil ve manipülatif) seçilen bazı hareketler deney grubuna yaratıcı drama ile 

kontrol grubuna ise aynı hareketler komut yöntemi ile verilmiĢtir. ÇalıĢma toplam dokuz hafta 

sürmüĢtür. Ġlk dört hafta hazırlık aĢaması ve diğer dört hafta ise esas evre olarak 

tamamlanmıĢtır. Son hafta ise test uygulaması yapılarak, değerlendirmeye geçilmiĢtir. 

Deneklerin oluĢturduğu örüntüleĢmiĢ hareket (ÖH) becerilerini değerlendirmek üzere 

Değerlendirme Komisyonu- Gözlemci Grubu (GG) oluĢturulmuĢtur ve değerlendirme bu grup 

tarafından yapılmıĢtır. Gözlemcilerin test değerlendirme sonuçları nicel veriye dönüĢtürülmüĢ 

ve istatistiksel analizleri yapılmıĢtır 

Sonuç olarak çalıĢmada elde edilen ÖH verileri deney grubunda kontrol grubuna göre 

daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Ayrıca hem deney hem de kontrol 

grubundaki kızların her iki gruptaki erkeklere göre ÖH puanları daha yüksek ve istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuĢtur. Elde edilen nitel veriler de, uygulamalarda kullanılan araç, 

öğrendikleri hareket, belirgin ve ortak duygusal ifade kullanma sorgulamaları gibi özellikler 

bakımından deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek puan otalamaları elde 

edilmiĢtir. 
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Anahtar Kelimeler: Temel Hareket Becerileri, ÖrüntüleĢmiĢ Hareket, Yaratıcı Drama, Beden 

Eğitimi,  Komut Yöntemi (klasik), Hatırlama, Duygularını Ġfade Etme 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine to contributions on patternization of  basic 

movement skills by using creative drama in  9-11 age students and with using of this method 

in a research is to determine the effect on remind and expressive of sensations of subjects. 

Ġn this study has participated to 30 students (15 in control, 15 in experimental group) 

which were between 9-11 ages and third grade, learn to Elementary School in.  Selected some 

movement from basic movement skills (locomotor, stabile, and manipulative) had given with 

creative drama to experimental group while it had given with instruction method to control 

group. Studies were carried total 9 weeks. First 4 weeks completed as a preparation stage and 

second 4 weeks completed as a main stage. Finally, 1 week we assessed to apply of test. We 

constructed Evaluation Committee-Observer Group (OG) to assess of patternization 

movement (PM) skills. Assessment has been made by these groups. Test evaluation results 

turned into quantitative data and made statically analyses by researcher.  

Consequently, data of PM were higher and statically meaningful in experimental 

group than to control group. Further, PM points of both girls and boys with respect to boys in 

every group were higher and statically meaningful.  Achieved quantitative data were obtained 

more high point averages in terms of using material, movement learning, using expression 

corporate in applies of experimental group with respect to control group.  

 

Key words: basic movement skills, patternization movement, creative drama, physical 

education, instruction method, remind, expression of sensations 
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GĠRĠġ 

Bireyin çok yönlü geliĢimi temel hedef olduğunda yaratıcı dramanın bireye sağladığı 

geliĢmelere dayalı olarak genel eğitimin içerisindeki yeri ön plana çıkmaktadır. Üstündağ 

(1994)‘a göre yaratıcı drama: eğitim sürecinde oyunlarla geliĢtirilen bir etkinliktir ve bu 

özelliği ile eğitimin yaĢamsal parçasıdır (1,s:24). Bu anlamda genelde eğitimde ve özelde 

beden eğitiminde yaratıcı dramanın kullanılması, çağdaĢ birey yetiĢtirmede bir araç 

olabileceği düĢünülmüĢtür. Yaratıcı Drama, eğitim programlarında çağdaĢ öğretim sisteminde 

son yıllarda sıklıkla yer almaktadır (2,s:335). San (1992)‘ın tanımlamasına göre yaratıcı 

drama; bütün sanatlar içinde katılanı entelektüel, duygusal, fiziksel, sözel ve toplumsal olarak 

en çok kuĢatan bir alandır (18,s:258). Beden eğitimi dersi uygulamalarında yaratıcı dramanın 

kullanılmasının gerekliliği; bireyde geliĢtirmesi amaçlanan özelliklerin sadece fiziksel 

geliĢimi değil aynı zamanda biliĢsel ve duyuĢsal geliĢimi de kapsamasıdır. 

Bireye öğretimle kazandırılan her bir beceri bir diğer beceri ile birleĢtirilerek yeni bir 

bütün ortaya çıkarması bir öğretimsel yaklaĢımdır. Yeni bir hareket olarak ifade edilen bu 

kombinasyon ―hareket örüntüsü‖ dür. Tüm bunlar bir süreç içerisinde oluĢur. Bir hareket 

örüntüsü çocuğa tümevarımsal bir yaklaĢımla sunulabileceği gibi bu çalıĢmada test edilmeye 

çalıĢıldığı gibi çocuğun bunları kendisinin ortaya çıkarması da beklenebilir. Öğrenen olarak 

bireyin bu sürece katılımı ve süreçteki bireysel katkısı önemlidir. Katılmak ve katkı sağlamak 

ayrı bir haz, buna dayalı etkinliğin sürdürülme isteği de yeni davranıĢlar kazanmak demektir.   

Yaratıcı dramanın bir öğrenme yolu olarak en önemli temel dayanağı; düĢünsel, duygusal 

ve bedensel boyutlarıyla bütünleĢmiĢ olmasıdır. Her öğrenme biçiminde bulunan pek çok 

beceri yaratıcı dramaya katılım yoluyla elde edilir. Bu özelliği ile yaratıcı dramanın öğrenme 

ve duyu organları arasındaki iliĢkilerle bir arada yorumlanabilecek yönü bulunmaktadır 

(1,s:25). 

Ġlköğretim okullarında drama kullanımının birinci yararı, öğrencilere birlikte 

çalıĢmalarına, paylaĢımlarına izin veren, ―kendini gerçekleĢtirme‖ gibi yaĢam boyu önemli bir 

geliĢmeye ortam hazırlamasıdır. Ġkinci yararı ise KiĢisel Duygusal GeliĢimdir. Drama eğitimi 

yeni düĢüncelere, bireysel kararlara ve özgür seçim için olanaklara açıktır. Bu açıdan, bireysel 

olarak dünyaya birçok açıdan bakmak ve kendi hislerini ve duygularını gerçekçi bir ortamda 

yaĢamalarına yardım eder (3,s:91-93). 
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Bu çalıĢma, 9–11 yaĢ grubundaki öğrencilerde Yaratıcı Drama Yöntemi 

kullanılmasının ―temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesi‖ üzerine yapacağı etkiyi ortaya 

çıkarmayı amaçlamıĢtır.  

AraĢtırma problem cümleleri: 

Yaratıcı dramanın 9–11 yaĢ grubunda temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesinde komut 

yöntemine göre daha etkili midir?  

9–11 yaĢ grubu öğrencilerde temel hareket becerileri yaratıcı drama ve komut yöntemi 

ile öğretilmesi Temel Hareket Becerilerinin örüntüleĢmesinde cinsiyete göre olumlu farklılık 

yaratabilir mi? 

Yaratıcı Drama Yönteminin 9–11 yaĢ grubunda, sunuĢa dayalı komut yöntemine göre 

katılımcıların içinde bulundukları öğrenme sürecindeki etkinlikleri (kullanılan araçları, araç-

gereçleri, malzeme, beceri, edim, kavram vb) daha iyi hatırlamalarını sağlamakta mıdır? 

Yaratıcı Drama Yönteminin 9–11 yaĢ grubunda sunuĢa dayalı komut yöntemine göre 

katılımcıların duyuĢsal geliĢimlerini olumlu etkilenmesini sağlamakta mıdır? 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Evren ve örneklem:  

Bu araĢtırmanın evrenini Manisa Merkezde bulunan bir Ġlköğretim okulunun 9–11 yaĢ 

aralığında bulunan toplam 104 üçüncü sınıf öğrencisi oluĢturmuĢtur. Örneklemi ise, bu 

okulun iki Ģubesinden amaçlı örneklem olarak seçilen iki Ģubesinden biri deney diğeri kontrol 

grubu olarak ayrıĢtırılmıĢtır. Bu deney ve kontrol grubu olarak ayrıĢtırılan sınıflardan 

çalıĢmalara düzenli katılma olasılığı yüksek olan (çeĢitli yaĢ grubu hastalıklarını geçirmiĢ 

olanlar vb) 15‘er öğrenci sınıf öğretmenleri ile görüĢülerek değerlendirilmeye alınmıĢtır.  

Değerlendirme Komisyonu:  Çocuk ve gençlerle çalıĢan, artistik ve ritmik cimnastik 

branĢlarında uzman ve deneyimli, üniversite öğretim elemanlarından seçilmiĢ beĢ kiĢilik 

gruptan oluĢmaktadır. ÇalıĢmada bu komisyon gözlemci grup (GG) olarak ifade edilmiĢ ve 

çalıĢmada gönüllü olarak yer almıĢlardır. 

Temel Hareket Becerilerinin ÖrüntüleĢme Skalası (THBÖS): 

THBÖS, araĢtırmacı ve gözlemci grup ile birlikte yapılan çalıĢmaları değerlendirecek 

kriterleri olarak saptadığı skaladır. Bu skala öğrencilerin ―sportif etkinlikler dersinde‖ sınıf 

öğretmenleri tarafından kendilerine öğretilmiĢ olan hareket becerilerini ve araĢtırmacının 

bizzat uygulamalarda öğrettiği hareket becerilerinin değerlendirilmesini dikkate almıĢtır. 
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Deneklerin kendilerine öğretilen hareketler dıĢında örüntü hareket oluĢturma sürecindeki 

kendi katkıları skalada değerlendirilmek üzere yer almıĢtır.  

 

Temel Hareket Becerilerinin ÖrüntüleĢmesini Değerlendirme Formu (THBÖDF): OluĢturulan 

THBÖS baz alınarak her bir örüntüleĢmenin değerlendirilmesinde kolaylık sağlamak 

amacıyla THBÖDF düzenlenmiĢtir. Bu formda oluĢturulan THBÖS puanlaması yansıtılmıĢtır.  

KiĢisel Bilgi Formu (KBF): 

AraĢtırmada seçilen öğrencilerinin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla oluĢturulan 

formdur. 

―Hafta Sonu Ödevi‖ (HSÖ): 

Deneklerin geçirdikleri öğrenme sürecini hatırlamalarını ve duygu ve düĢüncelerini ifade 

etmeye dayalı üç açık uçlu sorudan oluĢan ―HSÖ‖ olarak tanımlanan belge düzenlenmiĢt ir. 

Ödevlerin içeriği; soruların ilk ikisi derste kullanılan araçları ve uygulanan hareketlerin 

hatırlanmasına yönelik sorulardan oluĢturulmuĢtur, üçüncü soru her ödevde aynı Ģekilde 

sorulmuĢtur ve soru öğrencilerin çalıĢma sırasında ve sonrasındaki hislerini açıklama üzerine 

kurulmuĢtur.  

Video kaydı: AraĢtırmanın hazırlık, uygulama ve test evresindeki tüm etkinlikler süreç ve 

sonucu değerlendirmek amacıyla video kaydına alınmıĢtır. 

ÇalıĢmayı değerlendiren Gözlemci Grubunun (GG) eğitimi ve değerlendirme hazırlıkları: 

Her bir üyeye çalıĢmanın amacı, genel yapısı,  hangi aĢamada onlardan yararlanılacağı, 

onlardan beklentilerimizin ne olduğu ve bu çalıĢmada yer alarak ne kadar zaman ayırmaları 

gerektiği konusunda bilgilendirilmiĢtir. Bu bilgilendirme sonucu oluĢturulan THBÖS ve 

THBÖDF‘nun nasıl kullanılacağı netleĢtirilmiĢtir. Bunun için deneme değerlendirmeleri 

çalıĢmadan bağımsız olarak standart ölçeklendirme için çekilen video kayıtlarından tekrar 

tekrar incelenerek analizleri yapılmıĢ ve değerlendirmede objektif kriterler oluĢturulmuĢtur. 

Gözlemci grubun eğitimi için yapılan video kayıtlara dayalı olarak gözlemciler ayrı ayrı 

değerlendirmelerini beĢ adet temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesinden oluĢturulan 

görüntülere dayalı olarak yapmıĢlardır. Spearman's rho‘ya göre korelasyon katsayıları, 

r=0,564 ile, r= 0,975 arasında bulunmuĢtur. Ayrıca Friedman Teste göre gözlemlemede 

farklılık değeri p=0,141 bulunmuĢtur. Bu değer ―0,05 değerinden büyük olduğundan‖ 

(4,s:210) gözlemdeki farkın anlamsız olduğu ortaya çıkmaktadır. Farkın anlamsız olması bu 

araĢtırmada yer alan ve çalıĢmanın ÖH becerilerini değerlendiren GG‘ nun gözlemledikleri 
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temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesinde birbirinden farklı değerlendirmediklerini ifade 

etmektedir. Böylece değerlendirmede ortaya çıkabilecek farklılıklar mümkün olduğunca 

azaltılmıĢtır. 

Tablo 1: Uygulama programı ve takvimi 

AġAMA 1 ZAMAN AMAÇ 

Hazırlık 1–4. haftalar Deneklerin video cihazına ve yeni öğretmene alıĢmaları. 

AraĢtırmacının denekleri tanıması 

AġAMA 2 ZAMAN AMAÇ 

Uygulama 5-8.haftalar Deneklerin temel hareket becerilerinin planlanan kısmını 

öğrenmeleri  

AġAMA 3 ZAMAN AMAÇ 

ÖrüntüleĢmiĢ 

Hareket 

Becerilerinin  

Değerlendirmesini 

Yapan Gözlemci 

Grubu 

Ġle ÇalıĢma  

8. ve 9. hafta  

üçer gün 

Deneklerin sentez aĢamasında ortaya koyacakları örüntü 

hareketlerin değerlendirmesindeki ilke-standart ve 

parametrelerin saptanması, bu kriterlerin standartlaĢtırılması için 

skala oluĢturulması ve değerlendirme aĢamasında kullanılacak 

olan bu skalaya fonksiyonel yapı kazandırma, gözlemciler arası 

değerlendirme farklılıklarını en aza indirme amaçlı korelasyon 

ve eğitim çalıĢması  

AġAMA 4 ZAMAN AMAÇ 

Test 9. hafta Örüntü hareket/lerin sergilenmesi ve video kaydına alınması 

AġAMA 5 ZAMAN AMAÇ 

Video Kaydına 

Alınan Örüntü 

Hareketlerin  

Gözlemciler 

Tarafından 

Değerlendirilmesi 

10–11. 

haftalar 

Deneklerin örüntü hareket üretmedeki çabalarını 

değerlendirmek, bu değerlendirme sonucunda bu kapsamdaki 

araĢtırma bulgularının nicelleĢtirilmesi 

Bu program uygulamasından video kayıtlarla saptanan nicel verilere ulaĢılmıĢtır 
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Tablo 2: AraĢtırmada nitel veri toplama aĢamaları 

AġAMA 1 ZAMAN AMAÇ 

Hazırlık 1 2 hafta AraĢtırmada uygulanacak ders planlarının içerik yönüyle 

hazırlanmasından sonra, bu planların içeriğine göre ikinci ve üçüncü 

araĢtırma problemlerinin ve sorgulanmalarına yönelik soruların 

hazırlanması 

AġAMA 2 ZAMAN AMAÇ 

Hazırlık 2 1 gün Hazırlık aĢamasının ikinci haftasında tüm öğrencilerin fotoğraflarının 

çekilmesi 

AġAMA 3 ZAMAN AMAÇ 

Hazırlık 3 2 hafta HSÖ‘nin tüm hazırlıklarının gerçekleĢtirilmesi 

AġAMA 4 ZAMAN AMAÇ 

Uygulama 4 hafta Dört uygulama sürecinin her birinin sonunda HSÖ‘nin deneklere dağıtımı 

ve toplanması 

AġAMA 5 ZAMAN AMAÇ 

Değerlendirme 3 hafta Deneklerin temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesinin testinden 

sonraki haftalarda nitel verilerin değerlendirilip sayısallaĢtırılması 

yapılmıĢtır. Ġlk iki soru için önceden belirlenmiĢ kategorilere göre 

çeteleme iĢlemi, üçüncü soru için sözcük sıklığına göre çeteleme iĢlemi 

yapılmıĢtır. Çeteleme sonucu deney ve kontrol grubu için sıklıklar 

belirlenmiĢ ve en son olarak bu veriler basit yüzdelere çevrilmiĢtir. 

 

ÇalıĢma takviminin 4. aĢamasında yer alan test aĢamasında deneklerden öğrenmiĢ 

oldukları temel hareket becerilerin tümünü ve kendi istedikleri hareketleri de ilave 

edebilecekleri bir kompozisyon (örüntü hareket/ kombinasyon) oluĢturulması istenmiĢtir. BeĢ 

dakikalık bir hazırlık aĢamasından sonra oluĢturdukları hareketleri tek tek ortaya çıkıp 

sunmuĢlardır (ifa). Bu sunumlar da GG tarafından değerlendirilmek üzere video kayıtlarına 

alınmıĢtır. Test aĢamasında her bir öğrenci için ayrı ayrı dosya olarak kayıt altına alınan video 

görüntüleri gözlemcilere (GG) CD olarak kopyalanıp verilmiĢtir. 

Gözlemciler bu veri CD‘lerini değerlendirerek THBÖDF‘na iĢlemiĢlerdir. 

Gözlemcilerin iĢledikleri bu THBÖDF formlarındaki en düĢük ve en yüksek puanlı 

değerlendirmeler değerlendirme dıĢı bırakılarak istatistik analizleri yapılmıĢtır. 



   
 

 

222 

  

Verilerin istatistiksel analizi 

Verilerin analizi SPSS 11,0 versiyonu ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Denekler için elde edilen 

temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesi puanları Mann-Whitney U test ile 

değerlendirilmiĢtir. Ġstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyleri 0.05 olarak belirlenmiĢtir.  

Hatırlama ve uygulama surecindeki duygularını ifade etme sorularına verdikleri yanıtlar da 

sözcük sıklığı ve ifadelerin basit yüzdeye çevrilmesi ile elde edilmiĢtir.   

 

BULGULAR 

Tablo 3: Deneklere iliĢkin bazı demografik bilgiler 

Gruplar Durum Deney KONTROL 

n % n % 

 

KardeĢ 

Sayılarına 

Göre 

Dağılımları 

Tek Çocuk 1 6,7 2 13,3 

Bir KardeĢ 2 13,3 3 20,0 

Ġki KardeĢ 7 46,7 4 26,7 

Üç KardeĢ 2 13,3 1 6,7 

Dört KardeĢ - - 2 13,3 

BeĢ KardeĢ Ve Üzeri 3 20,0 3 20,0 

Toplam 15 100,0 15 100,0 

Ailenin 

Aylık 

Ortalama 

Geliri  

Asgari Ücret 3 20,0 4 26,7 

500–700 Ytl 8 53,3 3 20,0 

701–900 Ytl  - - 4 26,7 

901–1000 Ytl 2 13,3 1 6,7 

1000–1500 Ytl 2 13,3 3 20,0 

Toplam 15 100,0 15 100,0 

Geçirdiği 

Hastalıklar 

Apandisit 1 6,7 - - 

BronĢit 1 6,7 1 6,7 

Fıtık ameliyatı 1 6,7 - - 

Kabakulak  4 26,7 - - 

Suçiçeği 3 20 - - 

Mikrobik hastalık 1 6,7 - - 

Kızamık 2 13,3 - - 
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Yok 8 53,3 12 80,0 

Kol ameliyatı - - 1 6,7 

Geniz eti - - 1 6,7 

Bademcik ameliyatı - - 1 6,7 

Toplam 15 100,0 15 100,0 

Anne Eğitim 

Durumu 

Ġlkokul 9 60,0 12 80,0 

Ortaokul - - - - 

Lise 3 20,0 - - 

Fakülte/Yüksekokul 1 6,7 - - 

Hiç Eğitim GörmemiĢ 2 13,3 3 20,0 

Toplam 15 100,0 15 100,0 

 

Baba Eğitim 

Durumu 

Ġlkokul 8 53,3 8 53,3 

Ortaokul 4 26,7 3 20 

Lise 3 20,0 1 6,7 

Fakülte/Yüksekokul - - 1 6,7 

Hiç Eğitim GörmemiĢ - - 2 13,3 

Toplam 15 100,0 15 100,0 

  

Tablo 4: Deney Ve Kontrol Grubunun Temel Hareket Becerilerinin ÖrüntüleĢmesi 

Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

Gruplar n x  ss U p 

Deney 15 117,44 21,16 23,000 

 

p<0,001 

 Kontrol 15 82,44 18,91 

Tablo 4‘de deney ve kontrol grubunun temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesi puan 

ortalamalarına iliĢkin Mann-Withney U testi sonuçları görülmektedir. Bu sonuca göre deney 

ve kontrol grubu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiĢtir (U=23,000, p<0.001). Deney grubunun temel hareket becerilerinin 

örüntüleĢmesi kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuĢtur. 
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Tablo 5: Deney Ve Kontrol Grubunun Cinsiyete Göre Temel Hareket Becerilerinin 

ÖrüntüleĢmesi Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

Gruplar Cinsiyet n x  ss U p 

Deney Kız 8 119,58 20,80 21,000 

 

p<0,001 

 Erkek 7 115,00 22,96 

Kontrol Kız 8 90,63 20,41 11,000 

 

p<0,001 

 Erkek 7 73,10 12,54 

Tablo 5‘de deney ve kontrol grubunun cinsiyete göre temel hareket becerilerinin 

örüntüleĢmesi puan ortalamalarına iliĢkin Mann-Withney U testi sonuçları görülmektedir. Bu 

sonuca göre deney grubunun cinsiyete göre temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesi puan 

ortalamaları arasında kızların puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiĢtir (U=21,000, p<0.001). Diğer bir deyiĢle deney grubundaki kız öğrencilerin 

erkek öğrencilere göre cinsiyet açısından temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesi daha 

yüksektir. 

Kontrol grubunun cinsiyete göre temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesi puan 

ortalamalarına iliĢkin Mann-Withney U testi sonuçlarında cinsiyete göre temel hareket 

becerilerinin örüntüleĢmesi puan ortalamaları arasında kızların puanlarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiĢtir (U=11,000, p<0.001). Diğer bir deyiĢle kontrol 

grubundaki kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre cinsiyet açısından temel hareket 

becerilerinin örüntüleĢmesi daha yüksektir. 

Tablo 6: Uygulamada Kullandıkları Araçları Hatırlayabilme Durumları 

Uygulamada 

Kullanılan Araçlar 

Deney Grubu 

f 

% 

(n=15) 

Kontrol Grubu 

f 

% 

(n=15) 

Çember 13 86,7 12 80 

Ġp 12 80 12 80 

Cimnastik Sopası 12 80 9 60 

Ġlkel Tahta Ayakkabı 14 93,3 8 53,3 

Toplam 51 85 41 68,3 

Tablo 6‘da deneklerin uygulamada kullanılan araçları hatırlamaya yönelik açık uçlu 

soruya verdikleri yanıtların puanlaması görülmektedir. Buna göre; çember aletinin araç olarak 
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kullanıldığının hatırlanması, deney grubundan 13 denek (%86,7), kontrol grubundan 12 denek 

(%80), ip aletinin araç olarak kullanıldığının hatırlanması, deney grubundan 12 denek (%80), 

kontrol grubundan da 12 denek (%80), cimnastik sopasının araç olarak kullanılmasının 

hatırlanması, deney grubundan 12 denek (%80), kontrol grubundan 9 denek (%60), ilkel tahta 

ayakkabının araç olarak kullanıldığının hatırlanması, deney grubundan 14 denek (%93,3), 

kontrol grubundan 8 denek (%53,3) Ģeklinde yansımıĢtır. 

Tablo 7: Uygulamada Kullanılan Araçların Yapılma Malzemesini Hatırlayabilme 

Durumları 

Araçların Yapıldığı 

Malzeme Cinsi 

Deney 

Grubu 

f 

% (n=15) 
Kontrol Grubu 

f 

% 

(n=15) 

Çember-Plastikten 10 66,7 8 53,3 

Ġp- Pamuk Vb 7 46,7 3 20 

Cimn. Sopası- Ağaçtan 6 40 4 26,7 

Tahtadan YapılmıĢ Ġlkel Ayakkabı 11 73,3 8 53,3 

Toplam 34 56,7 23 38,3 

Tablo 7‘de deneklerin uygulamada kullanılan araçların yapıldığı malzeme cinsini 

hatırlamaya yönelik açık uçlu soruya verdikleri yanıtların puanlaması görülmektedir. Buna 

göre; çember-plastik malzemeden yapılmıĢtır cevabını, deney grubundan 10 denek (%66,7), 

kontrol grubundan 8 denek (%53,3), ip-pamuk vb malzemeden yapılmıĢtır cevabını, deney 

grubundan 7 denek (%46,7), kontrol grubundan 3 denek (%20), cimnastik sopası-ağaç 

malzemeden yapılmıĢtır cevabını, deney grubundan 6 denek (%40), kontrol grubundan 3 

denek (%20), ilkel ayakkabı- tahta malzemeden yapılmıĢtır cevabını, deney grubundan 11 

denek (%73,3), kontrol grubundan 8 denek (%53,3) vermiĢtir. 

 

Tablo 8: Deney Ve Kontrol Gruplarının Uygulamadaki Hislerini Ġfade Etme Durumları 

Duygularını ifade etme 

(Neler HissetmiĢler) 

Deney Grubu 

f 

% 

(n=15) 

Kontrol Grubu 

f 

% 

(n=15) 

Mutlu Oldum 8 53,3 4 26,7 

Sevinç 7 46,7 0 0 

Ne Yapacağımızı Merak Ettim 1 6,7 0 0 
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Heyecanlandım 3 20 3 20 

Eğlendim 2 13,3 0 0 

ÇalıĢmayı Sevdim 1 6,7 0 0 

ÇalıĢmayı Beğendim 1 6,7 0 0 

Kendimi Ġyi Hissettim 1 6,7 4 26,7 

Birçok ġey Hissettim 1 6,7 0 0 

Kendimi Yorgun Hissettim 0 0 1 6,7 

Kendimi Rahat Hissettim 0 0 2 13,3 

BaĢaramam Diye Çok Korktum 0 0 1 6,7 

Kendime Çok Güvendim 0 0 1 6,7 

Toplam  25 - 16 - 

Tablo 8‘de uygulamada duygularını ifade etmelerine yönelik sorulan açık uçlu soruya 

verdikleri yanıtlar görülmektedir. Buna göre; ―mutlu oldum‖ ifadesini deney grubundan 8 

denek (%53,3), kontrol grubundan 4 denek (%26,7), ―sevinç‖ ifadesini deney grubundan 7 

denek (%46,7), kontrol grubundan bu ifadeyi kullanan denek olmamıĢtır, ―ne yapacağımızı 

merak ettim‖ ifadesini deney grubundan 1 denek (%6,7), kontrol grubundan bu ifadeyi 

kullanan denek olmamıĢtır, ―heyecanlandım‖ ifadesini deney grubundan 3 denek (%20), 

kontrol grubundan 3 denek (%20), ―eğlendim‖ ifadesini deney grubundan 2 denek (%13,3), 

kontrol grubundan bu ifadeyi kullanan denek olmamıĢtır, ―çalıĢmayı sevdim‖ ifadesini deney 

grubundan 1 denek (%6,7), kontrol grubundan bu ifadeyi kullanan denek olmamıĢtır, 

―çalıĢmayı beğendim‖ ifadesini deney grubundan 1 denek (%6,7), kontrol grubundan bu 

ifadeyi kullanan olmamıĢtır, ―kendimi iyi hissettim‖ ifadesini deney grubundan 1 denek 

(%6,7), kontrol grubundan 4 denek (%26,7), ―birçok Ģey hissettim‖ ifadesini deney 

grubundan 1 denek (%6,7), kontrol grubundan bu ifadeyi kullanan denek olmamıĢtır, 

―kendimi yorgun hissettim‖ ifadesini deney grubundan kullanan denek olmamıĢtır, kontrol 

grubundan 1 denek (%6,7), ―kendimi rahat hissettim‖ ifadesini deney grubundan kullanan 

denek olmamıĢtır, kontrol grubundan 2 denek (%13,3), ―baĢaramam diye çok korktum‖ 

ifadesini deney grubundan kullanan denek olmamıĢtır, kontrol grubundan 1denek (%6,7), 

―kendime çok güvendim‖ ifadesini deney grubundan kullanan denek olmamıĢtır, kontrol 

grubundan 1 denek (%6,7) kullanmıĢtır. 

 

 



   
 

 

227 

  

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 Tablo 3‘de de görüldüğü gibi KBF ile elde edilen verilerden deney ve kontrol 

grubunda birbirinden belirgin farklıklar olmadığı söylenebilir. Bu açıdan her iki grubun 

birbirine yakın bulunan değerleri araĢtırma sonuçlarının güvenilirliğini, geçerliliğini 

arttırmaktadır.  

Tablo 4‘de görüldüğü gibi deney ve kontrol grupları arasında temel hareket 

becerilerini örüntüleĢtirebilmede anlamlı bir fark ortaya çıkarmıĢtır. Bu anlamlı fark deney 

grubunun lehinedir. Deney grubunda Mann-Withney U testi sonucuna göre p<0.001 

düzeyinde oluĢan bu anlamlı farkın deney grubuna uygulanan ―yaratıcı drama‖ yönteminden 

kaynaklanabileceği söylenebilir. Bir öğretim yönteminin ne kadar çok farklı geliĢimleri 

hedefliyorsa çıkan sonuçların da o denli farklı olması olasıdır. Yaratıcı Dramaya dayalı 

yapılan uygulamalar tekniğin birden çok geliĢim alanlarını kapsaması deney grubunda 

beklenen farkı yaratmıĢtır. Bu farklılıklar: duyguların sağlıklı bir biçimde dıĢa vurulmasını 

sağlamak; çocuğun yaratıcı hayal gücünü geliĢtirmek, çocuğa bağımsız düĢünebilme ve ifade 

etme Ģansı vermek, çocuğun sosyal farkındalığını ve iĢbirliği bilincini geliĢtirmek― (5,s:9) 

Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Yani çocuk kafasındaki yalın birkaç hareket kalıbına yaratıcı hayal 

gücünü ve duygularını da katarak yeni bir örüntüye dönüĢtürmüĢtür. 

Beden eğitimi dersinde yapılan yaratıcı drama uygulamalarının öğrenci tutumlarına etkisini 

araĢtıran bir çalıĢmada uygulamaya katılan öğrencilerin, katılmayanlara göre beden eğitimi 

dersinde hareketleri yaparken daha çok zorlandıkları, yarıĢma oyunları oynamaktan daha çok 

hoĢlandıkları, salonda bulunan aletlerle çalıĢmakta daha çok zorlandıkları, farklı oyunlar 

oynadıklarını düĢündükleri ve beden eğitimi derslerinde resim yapmaktan hoĢlandıkları 

saptanmıĢtır (6). Farklı eğitim alanlarında da yaratıcı drama uygulanmaları çalıĢmamızı 

destekler tarzdadır; edebiyatta yaratıcı yazı yazma konusunda  (7), biyoloji dersinde 

ekosistemlerin öğretiminde (8), geometri öğretiminde (9) engelli çocukların eğitimlerinde 

(10) hayat bilgisi dersinde (sosyal bilgiler) (11), yabancı dil öğrenimindeki (12) 

araĢtırmalarda yaratıcı drama yönteminin öğrenmede etkili olduğunu ortaya koyulmuĢtur. 

Tablo 5‘te görüldüğü gibi deney ve kontrol grubunun cinsiyet faktörüne göre temel 

hareket becerilerini örüntüleĢtirebilmede anlamlı bir fark ortaya çıkarmıĢtır. Bu anlamlı fark 

deney grubunun lehinedir. Deney ve kontrol grubunda kızlar Mann-Withney U testi sonucuna 
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göre p<0.001 düzeyinde oluĢan bu anlamlı farkın uygulanan ―yaratıcı drama‖ ve ―sunuĢa 

dayalı komut yöntemi‖ eğitiminden ÖH oluĢturmada daha çok faydalandıkları söylenebilir.  

Ortalama puanlara bakıldığında hem deney hem kontrol grubu ders hedeflerinden 

yararlanmada kızların yüksek puanı erkeklerden daha fazla yararlandıkları Ģeklinde 

yorumlanabilir. Hem deney hem de kontrol grubunda kızların temel hareket becerilerinin 

örüntüleĢmesinin daha yüksek olması, cinsiyetler arasındaki biliĢsel, sosyal ve duyusal farktan 

kaynaklanıyor olabilir. Bu yaĢ grubuna iliĢkin yapılan yorumlara göre; ―mücadele sporları ve 

cimnastik hareketleri kızların en çok hoĢlandıkları aktivitelerdir‖ (13,s:92),  ―motor 

becerilerde erkek çocuklar, daha geniĢ kas aktivitelerini içeren büyük motor becerilerde 

baĢarılı olurken kızlar el becerilerinde baĢarılı olurlar‖ (14,s:80). Cinsiyetler arası oluĢan 

farklılık, öğrenilen hareketlerin manipüle edilerek örüntüleĢme oluĢturulmasının sonucu 

ortaya çıktığından kızların estetik hareketlere eğiliminden kaynaklanıyor olabilir.  

Tablo 6‘da deneklerin uygulamada kullanılan araçları hatırlamaya yönelik açık uçlu 

soruya verdikleri yanıtlar görülmektedir. ―Ġlkel tahta ayakkabı‖nın araç olarak kullanıldığının 

hatırlanması, deney grubundan 14 denek (%93,3), kontrol grubundan 8 denek (%53,3) 

olmuĢtur. Tabloya göre en belirgin fark bu aracın deney grubu lehine hatırlanmasında 

olmuĢtur. Her iki grupta böyle bir aracın daha önce kullanımı söz konusu değildir. Aracın 

Ģekli ve kullanımı oldukça farklı olmasına rağmen hatırlanmasında deney grubu değerleri 

yüksek bulunmuĢtur. Ġlk defa kullanılan ve dikkat çeken bir araç olduğu için her iki grupta da 

benzer hatırlama düzeyi olabilirdi.  

Tablo 7‘de uygulamada kullanılan araçların yapıldığı malzeme cinsini hatırlamaya 

yönelik açık uçlu soruya verdikleri cevaplar görülmektedir. Tablo incelendiğinde kullanılan 

araçların yapılma malzemelerini hatırlamada çok büyük farklar görülmemektedir. Ancak tablo 

toplamına bakıldığında deney grubu 34 (%56,7), kontrol grubu ise 23 (%38,3) değerlerine 

ulaĢmıĢlardır.  

Tablo 8‘de duygularını ifade etmelerine yönelik sorulan açık uçlu soruya verdikleri 

yanıtlar görülmektedir. Deney grubunda kullanılan ifadeler ile kontrol grubunda kullanılan 

ifadeler arasında yine sıklık ve basit yüzdeler bakımından farklılık olduğu görülmektedir. 

―mutlu oldum‖ ifadesini deney grubundan 8 denek (%53,3), ―sevinç‖ ifadesini deney 

grubundan 7 denek (%46,7) kullanmıĢtır. Bu yoğunluktaki ifade sıklığı deney grubunda 

yaratıcı drama yöntemi kullanılarak dersin iĢlenmesi ve bu sırada deneklerin verilen 
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yönergeleri yerine getirmede kendi görüĢleri ve grup dinamiğine göre performans 

sergilemeleri sebep olabilir.  

Deney grubunda  ―ne yapacağımızı merak ettim‖ ifadesini 1 denek (%6,7), kontrol 

grubundan bu ifadeyi kullanan denek olmamıĢtır. Bu ifadenin sıklık ve basit yüzde 

bakımından düĢük olması önemini azaltmamaktadır. Çünkü bu ifade öğrenmeye güdülenme 

ifadesidir. Bunun yanı sıra öğrenme isteğinin doğmasına sebep olan ve ―çocukları motive 

eden en önemli değiĢken merak güdüsüdür‖ (15,s:136) denebilir.  

Kontrol grubunda ―kendimi yorgun hissettim‖ ifadesini 1 denek (%6,7), ―baĢaramam 

diye çok korktum‖ ifadesini 1 denek (%6,7) ifade etmiĢtir. Bu iki ifade sıklık ve basit yüzde 

bakımından düĢük görünse de, olumsuzluk belirten ifade olarak önemlidir, çünkü yorgunluk 

ve korku öğrenmeyi engelleyen durumlardır ve motivasyonun yaratığı etkinin tersini 

yaratabilirler.  Toplamda ise deney grubunun 25, kontrol grubunun 16 ifade sayıları olduğu 

görülmektedir. Bu durum yine deney grubunun lehine ifade sıklığını göstermektedir. Ayrıca 

ikinci derse iliĢkin hislerini ifadede deney grubu daha belirgin ifadeler kullanmaya devam 

etmiĢtir. 

Yapılan uygulamaların deney grubunda kullanılan yöntem gereği gruplar halinde 

gerçekleĢmesi Gürdal ve diğerleri  (2001)‘ne göre ―Drama atölyeleri sırasında yapılan grup 

çalıĢmaları sosyal geliĢimi ve iletiĢimi sağlar‖ (16,s:227) gerçeğinden yola çıkarak oluĢan 

etkileĢimin deney grubunda yer alan deneklerin duyuĢsal geliĢim ve farkındalıklarını 

etkilediği söylenebilir.  

Sonuçta yaratıcı drama bu çalıĢmada sorgulanan problemler doğrultusunda elde edilen 

bulgulardan baĢarıyı arttırdığı sonucuna varılabilir. ―BaĢarı, tüm duyguların kullanımına ve 

öğrenciyi karmaĢık olduğu kadar etkileĢimli yaĢantıların bolluğu içine sokmakla ilgilidir‖ 

(17). Yaratıcı drama yöntemi de birçok duygunun kullanıldığı, sürekli ve karmaĢık 

etkileĢimin olduğu bir süreçtir denilebilir.  

AraĢtırmada elde edilen bulgulara göre, deney grubunun temel hareket becerilerinin 

örüntüleĢmesi puanları kontrol grubuna göre daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur. Ayrıca cinsiyete göre temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesi puanları, hem 

deney hem de kontrol grubundaki kız deneklerin değerleri erkek deneklere göre daha yüksek 

ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. 

AraĢtırmada elde edilen nitel bulgulara göre, deney grubu uygulamalarda kullanılan 

araçları, temel teknikleri, öğrenilen hareket çeĢitlerin v.b. hatırlamada, ―HSÖ‖ aracılığı ile 
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verdikleri yanıtlarda sözcük sıklığı ve basit yüzdelerde her uygulamaya iliĢkin verileri kontrol 

grubuna göre daha yüksek bulunmuĢtur. Bu veriler yaratıcı drama yöntemi ile beden eğitimi 

dersinde yapılan uygulamaların hatırlamayı desteklediği sonucunu ortaya koymuĢtur.  

Elde edilen verilerden deney grubunun duygularını ifade etmede ve tanımlamada, 

ortak ifadelerle belirtmede, duygu ifadelerini dil yetisini kullanarak birden fazla kavram 

kullanabilme eğilimlerinde, daha çok olumlu ifade kullanmalarında kontrol grubuna göre 

olumlu sonuçları ortaya çıkmıĢtır. Deney grubunda yaratıcı drama yöntemi ile yapılan 

uygulamaların deneklerin duyuĢsal geliĢimlerini desteklediğini göstermiĢtir. Bir baĢka 

ifadeyle temel hareket becerilerinin örüntüleĢmesi, hatırlama düzeyinin ve duyuĢsal alandaki 

ifadelerinin yüksek olmasında yaratıcı dramanın etkili olduğunu göstermiĢtir. 
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EK 1: KiĢisel Bilgi Formu (KBF) 

ÖĞRENCĠNĠN: 

                    Adı:  

               Soyadı: 

   Doğum Tarihi: 

 

AĠLESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 

 

Eğitim Durumu   Anne                  Baba 

Okur –Yazar Değil                         ()    () 

Okur –Yazar          ()    () 

Ġlkokul    ()    () 
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Ortaokul   ()    () 

Lise    ()    () 

Fakülte/yüksekokul  ()    () 

Lisansüstü eğitimi  ()    () 

 

Meslekleri   Anne    Baba 

Ev Hanımı   ()    () 

Öğretmen   ()    () 

Memur    ()    () 

ĠĢçi    ()    () 

Çiftçi    ()    () 

Serbest Meslek   ()    () 

Doktor, diĢ hekimi, eczacı vb ()    () 

Mühendis   ()    () 

ĠĢsiz    ()    () 

Diğer: belirtiniz   ()    () 

 

KardeĢ Sayısı: 

() Tek çocuk  () 1 kardeĢ   () 2 kardeĢ  () 3 kardeĢ 

() 4 kardeĢ  () 5 kardeĢ ve üstü 

 

Nerede Kalıyor: 

() anne baba ile birlikte    () sadece anne ile  () sadece baba ile  () baba ve üvey anne ile 

() anne ve üvey baba ile ()babaanne ve dede ile () anneanne ve dede ile 

() bir baĢka yakını ile (…………….)        () yurtta (…………………) 

 

Ailenin aylık ortalama geliri: 

() asgari ücret  () 500–700 ytl  ()701–900 ytl  () 901–1000 ytl 

() 1000–1500 ytl  () 1500–3000 ytl  () 3000 ytl üstü 

 

Öğrencinin Geçirdiği Önemli hastalıklar, ameliyatlar, önemli olaylar vb: 

 

EK 2: Temel Hareket Becerilerinin Örüntüleşme Skalası (THBÖS) 

ÖĞRETĠLMĠġ TEMEL HAREKETLER (1-5 

ARASI) 

Standartlar 1 Standartlar 2 

1- dönüĢler  

 360 
o 
durarak dönüĢ 

Hareketin 

kılavuz 

Hareketin kılavuz görüntüye ek 

bir Ģekilde uygulanması 
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 - 360 
o
  adım alarak dönüĢ 

 360 
o
  adım alarak sıçramalı dönüĢ 

görüntüdeki 

Ģekli 

1–20 puan 

arası 

21–40 puan arası 

2- denge  

- basit tek ayak üzeri denge 

  - planör denge 

Hareketin 

kılavuz 

görüntüdeki 

Ģekli 

1–20 puan 

arası 

Hareketin kılavuz görüntünün 

dıĢında bir Ģekilde uygulanması 

21–40 puan arası 

3- sıçrama  

- sek sek (sağ ve sol) 

 - çift ayak öne sıçrama 

Hareketin 

kılavuz 

görüntüdeki 

Ģekli 

1-20 puan 

arası 

Hareketin kılavuz görüntünün 

dıĢında bir Ģekilde uygulanması 

21–40 puan arası 

4- hayvan  yürüyüĢü   

— ördek yürüyüĢü 

— ayı yürüyüĢü 

 —tavĢan sıçraması 

Hareketin 

kılavuz 

görüntüdeki 

Ģekli 

1–20 puan 

arası 

Hareketin kılavuz görüntünün 

dıĢında bir Ģekilde uygulanması 

21–40 puan arası 

5 -manipulasionlar 

a) voleybol - parmak pas 

b) hentbol- top sürme, temel pas 

c) basketbol- top sürme, göğüs pası,bounce pas 

    d) futbol- top sürme, ayak içi pas 

 

 

e) ip- yerinde ve öne mesafe kat ederek 

f) çember- el bileğinde çevirme 

 

Hareketin 

kılavuz 

görüntüdeki 

Ģekli 

1–10 puan 

arası 

 

Hareketin 

kılavuz 

görüntüdeki 

Ģekli  

1–10 puan 

arası 

Hareketin kılavuz görüntünün 

dıĢında bir Ģekilde uygulanması 

11–20 puan arası 

 

 

 

Hareketin kılavuz görüntünün 

dıĢında bir Ģekilde uygulanması 

11–20 puan arası 

 

6- hareketler arası bağlantılar ve 

öğrenilmemiĢ hareket ilavesi 

 Hareketler arası bağlantı veya ek 

hareket kullanılması 

21–40 puan arası 
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EK 3: Temel Hareket Becerilerinin ÖrüntüleĢmesini Değerlendirme Formu (THBÖDF) 

ÖĞRENCĠNĠN ADI……………………………………  

HAREKET 

TÜRÜ 

P

U

A

N 

1- DönüĢ  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 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2- Denge  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 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3- Sıçrama  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 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

4- Hayvan 

Yür. Veya 

Sıçr. 

 

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 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

5- Manipulatif 

Beceri    

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                     

—Ġp Veya 

Çember 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                     

6- Hareketler 

Arası Bağlantı 

 
                    21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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EK 4: ―Hafta Sonu Ödevi‖ Soruları  

 

 

 

 

 

 

1- Bugün hangi araçları kullandık, hatırladıklarını yazar mısın? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Kullandığımız araçlar neyden yapılmıĢtı? 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... 

 

3- ÇalıĢma sürecinde ve sonrasında neler hissettin? 

 

Toplam  



   
 

 

236 

  

 



   
 

 

237 

  

237 

 

 

VAN ĠLĠNDE FARKLI SOSYO-EKONOMĠK ÖZELLĠKLERE SAHĠP OKULLARDA 

OKUYAN 9-12 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠN FĠZĠKSEL UYGUNLUK 

NORMLARININ VE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI 

 

*Mustafa ATLI        ** Erdal BAġTÜRK  * M.Bülent ASMA 

 

ÖZET  

 Bu çalıĢma, Van Ġlinde farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip okullarda okuyan 9-12 yaĢ grubu 

çocukların fiziksel uygunluklarını ve aktivite alıĢkanlıklarını değerlendirmek amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma 

merkezde ve kırsal kesimde bulunun ilköğretim okullarında okuyan 9-12 yaĢ 48 erkek, 52 kız toplam 100  

öğrencinin gönüllü katılımları ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneklerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümleri 

yapılarak, fiziksel uygunluklarını belirlemek için Eurofit fiziksel uygunluk testleri uygulanmıĢtır. Deneklere 

sosyo-ekonomik durum anketi uygulanmıĢtır. Ayrıca her öğrenci için kiĢisel bilgilerinin yer aldığı ve test 

sonuçlarının kaydedildiği birer bilgi formu da oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmamızda istatistiksel yöntem olarak; 

gruplardaki performansların karĢılaĢtırılması için Varyans Analizi analizi yapılmıĢtır. Farklılığın hangi grup yada 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek içinde çoklu karĢılaĢtırma test (Post-Hoc) tekniklerinden yararlanılmıĢtır. 

DeğiĢkenler arası analitik iliĢki sürecinde ki-kare analizi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmamızda erkek öğrencilerin yaĢ 

ortalaması 10,24 ± 1,01 yıl, boy ortalaması 135,96 ± 6,89 cm, vücut ağırlıklarının ortalaması ise 30,79 ± 5,16 kg 

tespit edildi.  Kız öğrencilerin yaĢ ortalaması 10,03 ± 0,91 yıl, boy ortalaması 134 ± 7,49 cm, vücut ağırlıklarının 

ortalaması ise 29,03 ± 5,29 kg olarak saptandı. Yapılan ölçümler sonucunda, erkeklerin kızlara oranla daha uzun 

boylu ve vücut ağırlığı olarak daha ağır oldukları saptandı. Fiziksel uygunluk ve aktivite düzeyi, 9-12 yaĢ grubu 

öğrencilerde beslenme alıĢkanlığı, aktif ve hareketsiz yaĢam tarzı, sosyo-ekonomik durum gibi faktörlerle 

değiĢim gösterebilmektedir. 

  

Anahtar sözcükler: Fiziksel uygunluk, Sosyo-ekonomik, Eurofit, Kondisyon, Van 

 

 

 

 

*  YYU Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 
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 ABSTRACT 

 

This study was executed to evaluate the physical appropriateness and activity habits of  9-12 year old children 

studying at different schools which have different socio-economical specialties in Van Province. The study was 

executed by voluntarily participation of 48 male, 52 famale, in total 100, students of  9-12 years old who study at 

primary schools in urban and rural areas. Having measured the height and weihgt of the subjects, Eurofit 

physical appropriateness tests, have been applied to determine the physical appropriateness levels of the subjects. 

A survey, to gain information about the socio-economical conditions has been applied. For each individual 

student, a data form in which individual info and test results of an individual student are registered, has been 

created. ANOVA (Analysis of Variance) was done as a statiscal method to compare performance in groups. 

Multiple comparasion test (Post-Hoc) technigues were used to determine which group or groups cause 

discrepancy during analyticd relation process between variables ―x
2‖  

anlysis was used. Avarage of our male 

students are 10,24±1,01 years. Avarage of height is 135,96±6,89 cm. The avarage of body weights are 

30,79±5,16 kg have been appraved. The age avarage of female students are 10,03±0,91 years, avarage of height 

is 134±7,49 cm. The avarage of body weights are 29,03±5,29 kg. have been determiend. The result of measure 

which have done, according to females, the male students are heavier than females and more langer than females 

students have been determined.  Physical appropriateness and activity level, in 9-12 years old students, can vary 

according to the factors such as the nutrition habits, active and inactive lifestyle, socio-economical condition.   

 

Keywords: Physical fitness, Socio-economic., Eurofit, Condition, Van 
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GĠRĠġ 

Fiziksel uygunluk vücut sistemlerinin birlikte çalıĢma yeteneği olup, günlük yaĢam 

aktivitelerini sağlıklı ve  verimli olarak çok daha az bir çabayla yapılabilmesine izin verir. 

Zinde bir insan evdeki sorumluluklarının yanında, okul çalıĢmalarını yaparken serbest zaman 

çalıĢmaları ve okul sporları ile ilgilenecek enerjiye de  sahip olur (1). 

 

Teknolojinin geliĢmesi fiziksel olarak yapa geldiğimiz bir çok günlük iĢimizin bir 

takım araç gereçlerle yapılmasını sağlamıĢtır. Bunun sonucunda da boĢ zaman aktiviteleri için 

daha fazla zaman kazanmamıza yol açmıĢtır. Ama bir çok insan hareketsiz yaĢamayı 

yeğlemektedir. Ġnsan bedeni uzun süre yapması gereken hareketleri yapmadan yaĢamını 

sürdürdüğünde, sahip olduğu bazı fonksiyonel yeteneklerinin azalacağı  ve bu fonksiyonel 

yetersizliklerin de bir çok hastalığa kapı aralayacağı bilinmelidir. Hareketsiz yaĢamın 

sonucunda ortaya çıkan hastalıklar Hipokinetik Hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. Düzenli 

egzersiz yapmayan bireylerin koroner kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, 

kanser, obezite ve kas iskelet rahatsızlıkları gibi Hipokinetik Hastalıklara yakalanma riski 

oldukça yüksektir (2). 

 

Çocuklarda aĢırı kiloluluk ve ĢiĢmanlık oranının dünya çapında hızla arttığı 

belirtilmektedir. ġiĢmanlığın nedenleri fazla yeme, fiziksel hareket azlığı, psikolojik 

bozukluklar, genetik-metabolik ve hormonal bozukluklar olarak belirtilmektedir. Son 10-20 

yıl içinde obezite sıklığındaki artıĢın asıl önemli nedeni endüstriyel geliĢme ile birlikte, 

fiziksel güce dayalı yaĢam tarzından aktif olmayan yaĢam tarzına geçiĢ ve yoğun kalori içeren 

besinlerin tüketilmesi olarak görünmektedir (3). 

 

Düzenli fiziksel aktivite erken ölümleri önlemekte, yaĢamın kaliteli olarak 

sürdürülmesine destek olmaktadır. Günde 150 kcal. ya da haftada 1000 kcal. enerji tüketmeyi 

sağlayan orta düzeyde bir egzersiz bir çok yararlar sağlamaktadır. Bu miktardaki egzersiz 

koroner kalp hastalığını %50, yüksek tansiyon, diyabet ve kolon kanser riskini %30 

azaltmaktadır (2).   
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GEREÇ VE YÖNTEM 

GEREÇ 

AraĢtırmaya Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı Van merkezde ve kırsal kesimde bulunan 

devlet okullarından 9-12 yaĢ grubu toplam 100  tane sağlıklı erkek ve kız öğrenci alınmıĢtır. 

Öğrencilerin fiziksel uygunluklarını belirlemek için 7 adet testten oluĢan Eurofit 

fiziksel uygunluk testleri uygulanmıĢ olup, antropometrik (boy, kilo) ölçümleri alınmıĢtır.  

Ayrıca araĢtırmaya katılan tüm öğrencilere sosyo-ekonomik durumlarını ve aktivite 

düzeylerini belirlemeye yönelik  bilgi formu dağıtılıp ailelerine doldurtup getirmeleri 

sağlanmıĢtır. Öğrenci bilgi formunda deneklere ait kiĢisel bilgi, aktivite ve sosyo-ekonomik 

düzeylerini yansıtabilecek yaĢam çevreleri, sosyal güvence durumları, evlerinde kendilerine 

ait odaların bulunup bulunmadığı ve ailelerinin aylık gelirleri ile ilgili sorular yer almıĢtır. 

Ayrıca her öğrenci için kiĢisel bilgilerinin yer aldığı ve test sonuçlarının kaydedildiği birer 

bilgi formu da oluĢturulmuĢtur. 

ÇalıĢmamızda istatistiksel yöntem olarak; gruplardaki performansların 

karĢılaĢtırılması için Varyans Analizi analizi yapılmıĢtır. Farklılığın hangi grup ya da 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek için de çoklu karĢılaĢtırma test tekniklerinden 

yararlanılmıĢtır. DeğiĢkenler arası analitik iliĢki sürecinde ki-kare analizi kullanılmıĢtır. 

 

YÖNTEM 

AraĢtırmada kullanılan veriler aĢağıda yazılı olan ölçüm ve testler kullanılarak 

sağlandı.Deneklere testlere katılmadan önce uygulanacak testler hakkında gerekli bilgiler 

verildi, testlerde kullanılan aletler tanıtıldı ve testler esnasında motivasyonları sağlandı. 

Denekler testlere katılmadan önce sağlık durumları hakkında bilgi edinildi. Testlerden önce 

Eurofit kurallarına göre hiçbir ısınma yaptırılmadı. 

AraĢtırmada uygulanan testler, araĢtırmanın yapıldığı ilköğretim okullarının spor 

salonlarında gerçekleĢtirildi. 

Testler aĢağıdaki sıraya göre uygulandı.  

1. Flamingo denge testi  

2. Disklere dokunma testi 

3. Esneklik testi (sit and reach) 

4. Durarak uzun atlama testi 
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5. Mekik testi  

6. Durarak dikey sıçrama testi  

7. 10x5 metre koĢu testi  

 Antropometrik ölçümler  

.  Boy 

.  Kilo 

BULGULAR 

Tablo 1. Cinsiyete göre antropometrik ölçümlerin belirlenmesi. 

DeğiĢkenler Cinsiyet N Minimum Maksimum Ortalama S.S 

YaĢ  
1 48 9,00 12,00 10,245 1,011 

2 52 9,00 12,00 10,039 0,916 

Boy 
1 48 120,00 152,00 135,96 6,89 

2 52 120,00 157,00 134,00 7,49 

Kilo 
1 48 24,00 46,00 30,796 5,160 

2 52 19,00 43,00 29,039 5,299 

                      1: Erkek 

                      2: Kız                                                                                         

ÇalıĢmaya katılan deneklerden kızların yaĢ ortalaması 10,03 ± 0,91 yıl, erkeklerin yaĢ 

ortalaması 10,24 ± 1,01 yıl olarak tespit edildi. 

Boy uzunlukları kızlarda 134 ± 7,49 cm, erkeklerde 135,96 ± 6,89 cm bulundu.  

Vücut ağırlıkları kızlarda 29,03 ± 5,29 kg, erkeklerde ise 30,79 ± 5,16 kg bulundu.  

Tablo 2. Alt SED ile üst SED okulların antropometrik özellikleri ve fiziksel uygunluk 

test sonuçlarının ortalama ve standart sapmaları. 

DeğiĢkenler SED N Minimum Maksimum Ortalama S.S 

YaĢ (yıl) 
1 50 9,00 12,00 10,060 0,935 

2 50 9,00 12,00 10,220 0,996 

Boy (cm) 
1 50 122,00 152,00 134,74 7,36 

2 50 120,00 157,00 135,18 7,18 

Kilo (kg) 
1 50 19,00 46,00 29,660 6,242 

2 50 22,00 40,00 30,140 4,150 

Flamingo Denge 1 50 3,000 20,000 10,680 4,264 
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Tes. (adet) 2 50 2,000 20,000 9,980 4,706 

Disklere Dok. 

Testi (sn) 

1 50 7,200 12,200 9,348 1,283 

2 50 7,700 16,000 10,538 2,337 

Esneklik Testi 

(cm) 

1 50 8,000 30,000 17,960 5,419 

2 50 9,000 36,000 19,720 4,453 

D.Uzun Atlama 

Testi (cm) 

1 50 79,00 139,00 109,56 17,61 

2 50 84,00 154,00 113,20 18,39 

Mekik Testi (adet) 
1 50 5,000 23,000 15,320 4,225 

2 50 6,000 21,000 14,320 4,083 

10x5 KoĢu Testi 

(sn) 

1 50 23,000 37,200 29,094 2,985 

2 50 19,400 31,000 25,188 2,085 

Dikey Sıçrama 

Tes. (cm) 

1 50 14,000 37,000 23,310 4,464 

2 50 13,000 35,000 21,400 6,474 

                                                                                                                 

                                                                                                  1: Üst SED  2: Alt SED 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde üst SED sahip deneklerin yaĢ ortalaması 10,06 ± 0,93 

yıl, alt SED sahip deneklerin 10,22 ± 0,99 yıl olarak bulundu.  

Boy uzunlukları üst SED sahip deneklerde 134,74 ± 7,36 cm, alt SED sahip 

deneklerde ise 135,18 ± 7,18 cm olarak bulundu. 

Vücut ağırlıkları üst SED sahip deneklerde 29,66 ± 6,24 kg, alt SED sahip deneklerde 

ise 30,14 ± 4,15 kg olarak bulundu.  

Tablo 3. Sosyo-ekonomik durum ile deneklerin test baĢarı durumları arasındaki 

iliĢkinin belirlenmesi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testler 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

Ort. 
F p 

Flamingo denge testi 12,3 1 12,3 0,61 0,438 

Disklere dokunma testi 35,40 1 35,40 9,96 0,002
**

 

Esneklik testi 77,4 1 77,4 3,15 0,079 

D.Uzun atlama testi 331 1 331 1,02 0,315 

Mekik testi 25,0 1 25,0 1,45 0,232 

10x5 koĢu testi 381,42 1 381,42 57,56 0,000
**

 

Dikey sıçrama testi 91,2 1 91,2 2,95 0,089 
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**
 p<0.01 

  

Yukarıdaki tablo incelendiğinde sosyo-ekonomik durum ile disklere dokunma testi ve 

10x5 m. koĢu testi arasında iliĢki anlamlı bulunurken diğer testler ile farkın anlamsız olduğu 

tespit edildi. 

Tablo 4. Alt SED ve Üst SED okulların akademik baĢarı ortalama farkının belirlenmesi. 

  KT Sd KO F p 

Gruplar arası 18,453 3 6,151 12,558 0,000
**

 

Grup içi 47,022 96 0,490   

Toplam 65,475 99    

       p<0.01 

  

Yukarıdaki tablo incelendiğinde alt SED okullar ile üst SED okullar arasındaki  

akademik baĢarı  ortalama farkının anlamlı olduğu tespit edildi. 

 

TARTIġMA 

 ÇalıĢmamızda erkek öğrencilerin yaĢ ortalaması 10,24 ± 1,01 yıl, boy ortalaması 

135,96 ± 6,89 cm, vücut ağırlıklarının ortalaması ise 30,79 ± 5,16 kg olarak elde edilmiĢtir. 

Türkiye 10 yaĢ erkek çocukların boy ortalaması 137,5 cm, kilo ortalamaları ise 33,7 kg‘dır 

(4). Erkek çocukların ortalamaları karĢılaĢtırıldığında sonuçların bir birine benzer özellikler 

taĢıdığı görülmektedir. ÇalıĢmamızda  kız öğrencilerin yaĢ ortalaması 10,03 ± 0,91 yıl, boy 

ortalaması 134 ± 7,49 cm, vücut ağırlıklarının ortalaması ise 29,03 ± 5,29 kg olarak saptandı. 

Türkiye 10 yaĢ kız çocukların boy ortalaması 137 cm, kilo ortalamaları ise 34 kg‘dır (4). Kız 

çocukların ortalamaları karĢılaĢtırıldığında ortalamaların yakın sonuçlar içerdiği saptanmıĢtır.   

 

 Saygın (2003) yaĢ ortalaması erkeklerde 11,12 ± 0,79 yıl, kızlarda 11,05 ± 0,81 yıl 

olan 10-12 yaĢ gurubu 1209 çocuk üzerinde yaptığı çalıĢmada boy uzunluklarını erkeklerde 

148,87 ± 8,88 cm, kızlarda 149,42 ± 8,18 cm, vücut ağırlıklarını ise erkeklerde 41,99 ± 10,01 

kg, kızlarda 42,58 ± 8,97 kg olarak saptadı. Kız ve erkeklerin antropometrik ölçümlerinde 

anlamlı bir farklılığın olmadığını tespit etmiĢtir(5). 

 

 Akın (2003) yaĢ ortalaması 10,95 ± 0,77 yıl olan  10-12 yaĢ grubu 105 erkek ve 88 kız 

öğrenci üzerinde yaptığı çalıĢmada boy ortalamalarını 10 yaĢ grubunda 138,53 ± 6,22 cm, 11 
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yaĢ grubunda 143,30 ± 6,08 cm, 12 yaĢ grubunda ise 150,77 ± 7,71 cm olarak tespit etmiĢtir. 

Vücut ağırlığını ise 10 yaĢ grubunda 34,50 ± 5,70 kg, 11 yaĢ grubunda 38,67 ± 8,14 kg, 12 

yaĢ grubunda  43,45 ± 10,83 kg olarak tespit etmiĢtir. YaĢ grupları arasında , boy ve vücut 

ağırlığı ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğunu saptamıĢtır(6). 

 

 Post ve ark. (1994) bolivyalı 10-12 yaĢ grubu farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip 

120 erkek çocuk üzerinde yaptıkları çalıĢmada; yaĢ ortalaması 10,5 ± 0,1 yıl olan üst SED 

çocuklarda vücut ağırlığını 38,9 ± 1,7 kg, boy uzunluğunu ise 141,2 ± 1,3 cm, yaĢ ortalaması 

10,7 ± 0,1 yıl olan alt SED çocukların vücut ağırlığını 31,8 ± 0,8 kg, boy uzunluğunu ise 

134,1 ± 1,2 cm olarak saptamıĢtır(7). ÇalıĢmanın sonucunda üst SED sahip çocukların hem 

vücut ağırlığı hem de boy uzunluğu yönünden daha ileri düzeyde olduklarını tespit 

etmiĢlerdir. Yapılan çalıĢmada alt SED çocuklar ile üst SED çocuklar arasında anlamlı bir 

fark olmadığı tespit edildi. 

 

 Gerime (2003) 9-12 yaĢ grubu 32 kız, 31 erkek öğrenci üzerinde yaptığı çalıĢmada yaĢ 

ortalamasını spor yapan kızlarda 10,80 ± 1,2 yıl, spor yapmayan kızlarda ise 10,56 ± 1,36 yıl 

olarak bulunmuĢtur. Boy ortalamaları spor yapan kız grubunda 150,87 ± 7,44 cm, spor 

yapmayan kız grubunda ise 149,12 ± 11,03 cm olarak bulunmuĢtur. Kilo ortalamaları  spor 

yapan kız grubunda 43,68 ± 8,71 kg, spor yapmayan kız grubunda ise 42,68 ± 11,06 kg olarak 

bulunmuĢtur(8). 

 

 Yapılan çeĢitli çalıĢmalarda spor yapan erkeklerin yaĢ ortalaması 11,06 ± 1,03 yıl, 

spor yapmayan erkek grubunun yaĢ ortalaması 10,56 ± 1,36 yıl olarak bulunmuĢtur. Boy 

ortalamaları ise spor yapan erkek grubunda 150 ± 11,77 cm, spor yapmayan erkek grubunda 

143,81 ± 7,95 cm‘dir. Vücut ağırlıklarının spor yapan erkek grubunda 41,60 ± 10 kg, spor 

yapmayan erkek grubunda 40,06 ± 11,45 kg olduğu belirtilmiĢtir. Sonuç olarak spor yapan ve 

yapmayan kız, erkek öğrenciler arasında boy ve kilo özellikleri açısından fark olmadığı ifade 

edilmiĢtir (8).  

 

 Yapılan bu çalıĢmada deney ve kontrol gruplarının ön ve son test değerleri arasında 

önemli bir fark olmadığı (p>0.05) sonucu elde edilmiĢtir. Vücut ağırlıkları bakımından 

yapılan karĢılaĢtırmalarda ise deney grubu için ön test ve son test değerleri arasında anlamlı 

bir farklılık olduğu (p<0.01) belirlenmiĢtir. Kontrol grubu için ise değerler arasında farklılık 
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olmadığı görülmüĢtür (p>0.05). Bu farklılığın yaĢ faktöründen kaynaklanabileceği tahmin 

edilmektedir (5). 

 

 Saygın ve ark. (2003) 10-12 yaĢ grubu toplam 202 çocuk üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada yaĢ ortalaması 11,62 ± 0,80 yıl olan deney grubuyla (n=80), yaĢ ortalamaları 11,27 

± 0,73 yıl olan kontrol grubunu (n=122) incelemiĢlerdir(9). Deney grubunun boy ortalaması 

141,43 ± 8,42 cm, kontrol grubunun 140,38 ± 8,06 cm olarak bulunmuĢtur. Vücut ağırlıkları 

oranı deney grubunda 40,73 ± 8,69 kg, kontrol grubunda ise 40,19 ± 8,04 kg olarak tespit 

edilmiĢtir. Sonuç olarak deney ve kontrol gruplarının ön ve son test boy değerinde anlamlı 

farklılığa rastlanmamıĢtır. Deney ve kontrol gruplarının ön-son test kilo değerleri arasında, 

deney grubu için p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunurken, kontrol grubu için anlamlı 

farklılığa rastlanmamıĢtır. Ortalama sonuçlar ile çalıĢmamızdan elde edilen sonuçlar 

karĢılaĢtırıldığında farklılığın yaĢ faktöründen kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

 

 Kessler ve ark. (1990) 10-12 yaĢ grubu alt ve üst SED toplam 143 bolivyalı çocuk 

üzerinde yaptıkları çalıĢmada yaĢ ortalaması 10,7 ± 0,4 yıl olan  üst SED çocukların boy 

uzunluğunu 141 ± 5 cm, vücut ağırlığını ise 36 ± 5 kg, yaĢ ortalaması 10,7 ± 0,8 yıl olan alt 

SED çocukların boy uzunluğunu 132 ± 6 cm, vücut ağırlığını ise 31 ± 4 kg olarak tespit 

edilmiĢtir(10). Sonuç olarak üst SED çocukların alt SED çocuklara oranla boy ve kilo 

değiĢkenleri yönünden daha yüksek değerlere sahip olduğu saptanmıĢtır. Yakın değerlerin 

elde edildiği çalıĢmamızda ise alt SED çocuklar ile üst SED çocukların boy ve kilo 

değiĢkenleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır.  

 

 Güler ve ark.  (2005) 8-10 yaĢ grubu toplam 489 kız öğrenci üzerinde yaptıkları  

çalıĢmada boy ortalamalarını 132,8 ± 7,3 cm, vücut ağırlığını ise 31,1 ± 7,7 kg olarak 

saptadı(11). Yaptığımız çalıĢmada kız öğrencilerin boy uzunlukları 134,00 ± 7,49 cm, vücut 

ağırlıkları ise 29,03 ± 5,29 kg olarak tespit edilmiĢtir. Yine aynı çalıĢmada düĢük sosyo-

ekonomik düzeye sahip olan çocukların motorik testlerde  daha baĢarılı olduğunu 

saptamıĢlardır. 

 

 Pekel ve ark. (2006) yaĢ ortalaması 11,5 ± 1,1 yıl olan 10-13 yaĢ grubu 52 erkek ve 44 

kız çocuğu üzerinde yaptıkları çalıĢmada boy ortalamasını erkeklerde 150,1 ± 8,4 cm, kızlarda 

ise 148,7 ± 7,8 cm olarak belirlemiĢlerdir. Vücut ağırlıklarını erkeklerde 37,4 ± 9,6 kg, 
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kızlarda 35,7 ± 8,0 kg olarak saptamıĢlardır(12). AraĢtırmada sporcu erkek ve kız çocukların 

boy ve kilo ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır. Erkek ve kız 

çocukların yaĢları ile boy, kilo ölçüm değerleri arasında orta dereceden yükseğe kadar pozitif 

iliĢkiler bulmuĢlardır. Yapılan çalıĢmada ise kız ve erkek öğrencilerin boy ve kilo 

değiĢkenleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark bulunmuĢtur (p<0.05). 

  

ÇalıĢmamızdan elde ettiğimiz tüm bu sonuçlar ile; alt SED  öğrencilerin üst SED 

öğrencilere oranlara daha aktif oldukları, üst SED okulların sosyal etkinlik, araç-gereç 

durumu ve okulun olanakları gibi değiĢkenler açısından alt SED okullara oranla daha iyi 

durumda oldukları, öğrencilerin fiziksel uygunluk durumları açısından ailenin sosyo-

ekonomik düzeyinin ve çocukların boĢ zamanlarını  nelerle değerlendirdiklerinin önemli bir 

faktör olduğu görülmüĢtür. Üst SED öğrencilerin uyku uyuma, tv izleme ve bilgisayarda oyun 

oynama gibi faaliyetlere daha az zaman ayırmaları, zamanlarını daha çok fiziksel aktivitelerle 

değerlendirmeleri fiziksel yönden daha sağlıklı nesillerin yetiĢmesinde etkili olabileceği 

düĢünülmektedir. 
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5-6 YAġ ÇOCUKLARININ PSĠKOMOTOR KAZANIMLARI 

 

Yrd. Doç. Dr. Perihan Ünüvar * Yrd. Doç. Dr. Fatma Çelik Kayapınar 

 

ÇalıĢmanın amacı okulöncesi eğitim kurumuna giden 5-6 yaĢ grubu çocukların 

psikomotor becerileri kazanım  düzeylerinin belirlenmesidir. 

ÇalıĢma evrenini  Burdur merkez okulöncesi  eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaĢ 

grubu öğrenciler oluĢturmaktadır. AraĢtırma örneklemini okulöncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 200 öğrencinin velisinden oluĢturulmuĢtur.  

ÇalıĢmada betimsel yöntem kullanılmıĢ, tekil ve iliĢkisel taramalar yapılmıĢtır. 

AraĢtırma verileri araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen psikomotor kazanım bilgi formu ile 

elde edilmiĢtir. Verilerin analizinde frekans ve yüzde tablolarından yararlanılmıĢtır. ĠliĢkisel 

taramalar için ise SPSS analiz programı kullanılmıĢtır.  

Verilerin analizi devam etmektedir. Bulgular ve yorumlar daha sonra eklenecektir. 

 

GĠRĠġ 

GeliĢim; öğrenme, yaĢantı ve olgunlaĢma sonucunda bireyde görülen sürekli ve 

düzenli değiĢikliklere gelişim denir. 

GeliĢim; büyüyen organizmanın dokuların yapısında biokimyasal bileĢiminde oluĢan 

değiĢiklikler sonucu olgunlaĢması ve biyolojik fonksiyonlarının farklılaĢması olarak 

tanımlanmaktadır. 

GeliĢim; organizmanın döllenmeden baĢlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal 

yönden belli koĢulları olan en son aĢamasına ulaĢıncaya kadar sürekli aĢama kaydeden 

değiĢimidir. 

GeliĢme; organizmanın büyüme, olgunlaĢma ve öğrenmenin etkileĢimi ile sürekli 

olarak ilerleme kaydeden değiĢmesidir (N.Senemoğlu,1998). 

Ġnsan GeliĢimi; çevre ve kalıtım arasındaki sürekli ve karĢılıklı etkileĢiminin ürünüdür 

(A.Ayhan,1999). 

1-1-)GeliĢim Temel Ġlkeleri 

 -GeliĢim kalıtımın ve çevre etkileĢiminin bir ürünüdür. 
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 -GeliĢim süreklidir ve belli aĢamalarda gerçekleĢir. 

 -GeliĢim nöbetleĢe devam eder. 

 -GeliĢim baĢtan-ayağa ve içten-dıĢa doğrudur. 

 -GeliĢim genelden-özele doğrudur. 

 -GeliĢimde kritik dönemler vardır. 

 -GeliĢim bir bütündür. 

 -GeliĢimde bireysel farklılıklar vardır. 

 

1-2-GeliĢimi Etkileyen Faktörler 

 

 1-Kalıtım 

 2-Çevre 

 3-Ana-babanın çocuk yetiĢtirme tarzları 

 4-Ailenin parçalanması 

 5-Çocukların doğuĢ sırası 

 6-Hormonlar (N.Senemoğlu,1998) 

GeliĢim, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlarda bir bütün olarak ilerler. 

Çocuğun bir alandaki geliĢimi diğer alandaki geliĢimi ile iliĢkilidir. Örneğin fiziksel 

geliĢimi çocuğun hareket geliĢimi ile yakından ilgilidir. Kasların normal geliĢimi hareket 

geliĢimini kolaylaĢtırır, hareket geliĢimi ise sosyal geliĢim ile ilgilidir. Çünkü rahat hareket 

edebilen bir çocuk insanlarla daha sık etkileĢime girer, böylece sosyal geliĢimi 

hızlanır,sosyal etkileĢimlere girdiğinde ise;zihinsel geliĢimi hızlanır. Kısacası her alan 

geliĢimi birbirini destekler. 

 

Çocuklar zihin geliĢiminin üçte ikisini, sinir sistemi geliĢiminin beĢte dördünü, temel 

kiĢilik özelliklerini de ilk 5 yıl içinde oluĢturur. Bu nedenle ilk 5 yıl içinde alınan eğitimin 

niteliği bireyin var olan potansiyel gücünü gerçekleĢtirme düzeyini doğrudan etkiler. 

Çocukların hayatının ilk ay ve yıllarındaki geliĢimin çok hızlı olması nedeni ile bu kritik 

dönemde çocukların eğitim ve öğretim hayatına azami derecede önem verilmesi gerekir. Bu 

amaçla çocuklara mümkün olduğunca zengin uyaranlar sunulmalı ve gizil güçleri ortaya 

çıkarılarak geliĢtirilmelidir. 
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Her bireyin geliĢimi kendine özgü bir geliĢim çizgisi gösterir. Çünkü bireylerin 

doğuĢtan getirdikleri özelliklerle, çevreden aldıkları etkiler farklıdır. Çevremize Ģöyle bir 

bakarsak hepsi aynı yaĢ grubundaki çocukların hepsi farklı farklı özelliklere sahiptir. Bu 

zenginlik ve çeĢitlilik bir sınıfta olduğunda, aslında bu durum baĢa çıkılması gereken bir 

durum olarak ele alınmalıdır. Çünkü, bireysel farklılıklar dikkate alınmadan yapılan bir 

eğitimin baĢarılı olması söz konusu değildir. 

Okulöncesi dönem yada oyun dönemi dediğimiz 3-6 yaĢları arası döneme piaget iĢlem 

öncesi dönem demektedir. Bu dönemde hızlı bir dil geliĢimi vardır. BeĢ yaĢında artık renkleri, 

Ģekilleri ve büyük-küçük gibi duyumsal özellikleri sınıflandırabilir. Bu dönemde bütün duygu 

türleri ortaya çıkar. Öfke, kıskançlık, yabancı veya bazı kiĢilere nefret duyma, inatçılık en 

ilkel biçimi ile okulöncesi dönemde ortaya çıkar. Bu dönemde kazanılan temel becerilerin 

(atma, tutma, yakalama, koĢma, sıçrama, sekme, topa ayakla vurma ve denge) doğru Ģekilde 

öğrenilip, uygulanması çok önemlidir. 

 

5-6 YAġ ÇOCUKLARININ YAPABĠLDĠKLERĠ 

5 yaĢ 

*Küçük kaslar geliĢtiği için kalemi acemice 

kullanabilir. 

*KoĢma ve atlama davranıĢlarında beden 

hareketleri tam olarak geliĢmiĢtir. 

* Kare ve üçgeni doğru olarak kopya edebilir. 

* Çizgilerle sınırdan belirlenen bir Ģeklin içini 

boyayabilir. 

* Kesme yapıĢtırma iĢlemine karĢı ilgilidir. 

* Tahta küp ve blokları çok rahat bir Ģekilde 

kullanır. 

6 yaĢ 

* Yerde top zıplatabilir. 

* Küçük kaslar iyice geliĢtiği için el iĢlerinde 

beceriklidir. 

* harfleri yazabilir. 

* Yuvarlanmak, güreĢmek ve yere uzanıp 

oynamaktan hoĢlanır. 

* Bloklarla fonksiyonel yapılar kurabilir. 

* Çok hareketli olduğu için sık sık dengesini 

kaybeder. 

 

MOTOR GELĠġĠM NEDĠR? 

Motor GeliĢim;Fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin geliĢimine paralel 

olarak,organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır. BaĢka bir deyiĢle, özünde 

hareket olan becerilerin kazanılmasını içeren ve doğum öncesi dönemde baĢlayıp ömür 

boyu süren bir süreçtir. 
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Gallahue‘nin yapmıĢ olduğu tanıma göre motor geliĢim; içten ve dıĢtan gelen 

süreçlerin etkileĢiminin bir sonucu olarak motor davranıĢta meydana gelen değiĢmeleri inceler 

(D.S.Özer,K.Özer). 

 

5-1-Motor GeliĢimi Etkileyen Faktörler 

 1-Kalıtım 

 2-Irk 

 3-Cinsiyet 

 4-Beslenme 

 5-Hastalık 

 6-Sosyo-ekonomik düzey 

 7-Eğitim 

 8-Olgunluk düzeyi 

 9-Aile tutumları 

 10-Vücut ölçüsü 

Motor GeliĢim Safhaları 

 Gözlenebilir davranıĢlar, motor iĢlevler konusunda bize ipuçları sağlamaktadır. Bir 

takım biliĢsel ve psikomotor faktörler, hareket kabiliyetlerinin geliĢimini etkileyecek aynı 

zamanda da bu geliĢmelerden etkilenecektir. Gözlenebilir hareket bir çok yorum alır. 

Hareket lokomotor olmayan, lokomotor ve manipulatif veya bu üçünün kombinasyonu 

Ģeklinde kategorize edilebilir.(S.Mengütay) 

Lokomotor hareketler; KoĢma, yürüme, sıçrama, sekme, atlamadır. Ġleri ve geri 

yuvarlanma gibi hareketler hem lokomotor hem de denge ve duruĢ hareketler olarak 

nitelendirilir. 

Manipulatif Hareketler; Fırlatma, yakalama, vurma gibi büyük motor manipulatif 

hareketler olarak ele alınmaktadır. 

Stabilite Hareketleri; 

Gallahue (1982)Motor GeliĢimi doğum öncesi dönemlerden baĢlayarak ileri yaĢları da 

kapsayan, 4 dönemden oluĢan bir model sunmuĢtur.  

Gallahue‘nin Motor GeliĢim Dönemleri 
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1-REFLEKSĠF HAREKETLER DÖNEMĠ 

1-1-Bilgi Toplama Evresi 

1-2-Bilgi Çözme Evresi 

              -Birincil Refleksler 

   -DuruĢa ĠliĢkin Refleksler 

  -Diğer Refleksler 

2-ĠLKEL HAREKETLER DÖNEMĠ 

2-1-Reflekslerin Ortadan Kalktığı Evre 

2-2-Ġlk Kontrol Evresi 

  -Denge Sağlama 

  -Yer DeğiĢtirme 

3-TEMEL HAREKETLER DÖNEMĠ 

3-1-BaĢlangıç Evresi 

3-2-Ġlk Evre   

3-3-Olgunluk Evresi 

4-SPORA ĠLĠġKĠN HAREKETLER DÖNEMĠ 

4-1-Genel Evre 

4-2-Özel Evre 

4-3-UzmanlaĢma Evresi 

 

3-TEMEL HAREKETLER DÖNEMĠ 

YaĢamın 2. ve 7. yıllarını kapsar. Bu dönemde kazanılan temel  beceriler, koĢma, atlama, 

sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma ve topa ayakla vurma gibi hareketlerdir. Bu beceriler 

tüm çocuklarda bulunan ve yaĢam için gerekli, beceriler olduğundan ―Temel Beceriler‖ 

olarak isimlendirilirler. 

Temel Becerilerin geliĢimi 3 evrede incelenir. 

Bu evreler geliĢimsel bir sıra izlemekle birlikte, her evreyi diğerinden kesin çizgilerle 

ayırmak mümkün değildir. 

3-1-BaĢlangıç Evresi:Bu evrede çocuklar kendi bedenlerinin,hareket yeteneklerini 

anlamak ve bunları denek için çaba gösterirler. Hareketler sırasında beden ya çok abartılı 

yada çok sınırlı biçimde kullanılır. Ritim ve koordinasyon zayıftır. 
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3-2-Ġlk Evre:Bu evrede, kontrol ve ritmik koordinasyon arttığı için çocuğun hareketleri 

daha uyumlu ve kontrollü olmaya baĢlar,buna rağmen abartma ve sınırlama vardır. Bu evre 

3-4- yaĢları kapsar. 

3-3-Olgunluk Evresi: Bu evrede, çocuklar mekanik yönden etkili,uyumlu ve kontrollü, 

geliĢmiĢ hareket Ģekilleri sergilerler. BeĢ-6 yaĢına gelen çocukları bu evreye ulaĢmıĢ 

olmaları gerekir. Çocuğun bu evreye ulaĢabilmesi, alıĢtırma olanağı yaratılmasına ve 

motive edilmesine, nitelikli bir eğitim verilmesine bağlı olmaktadır. 

BaĢlangıç, ilk ve olgunluk evresi olarak bilinen geliĢim sırası, tüm çocuklar için aynıdır. 

Ancak geliĢimin hızı, çevresel ve kalıtsal etmenlere bağlı olarak değiĢmektedir. Bu da 

bireysel farklılıklara neden olmaktadır. 

Temel hareketlerde olgunluk evresine ulaĢamama, bunların spora uyarlanmasına engel 

olmaktadır. 

Çocuğun spor yapmasındaki temel amaç, onlardaki kardiyovasküler dayanıklılığı arttırma 

sinir-kas koordinasyonunu, kuvveti, esnekliği geliĢtirmek olmalıdır. Bu özellikler, okul 

öncesi ve okul dönemi çocuklarda oyun Ģekilleri altında pedagojik yaklaĢımla yapılan 

uygulamalarla kazandırılmalıdır.  

Doğum ile birlikte görülen emme, kavrama, simetrik ve asimetrik tonik boyun 

refleksleri gibi primitif reflekslerin kontrolü altındaki hareketler ilk aylarda yerlerini kontrollü 

hareketlere bırakmaktadır. Çocuk bir yaĢına geldiği zaman tutma, bırakma gibi manipulatif 

becerileri, sürünme, emekleme, yürüme gibi lokomotor becerileri aktif ve istemli bir Ģekilde 

yapabilir duruma gelmektedir. Söz konusu becerilerde kontrolün geliĢtiği deneyimin arttığı bu 

primitif hareketler iki yaĢına kadar devam etmekte ve zamanla yerlerini ritim ve 

koordinasyonun daha etkin olmaya baĢladığı temel hareketler dönemine girer. Bilindiği gibi 

insanın hareketleri; istem dıĢı refleks ve bilinçli reaksiyonlar olmak üzere iki bölümde yer 

alır. BaĢlangıçtaki refleksler (emme, yutma, tonik boyun refleksleri, moro refleksi ve 

yakalama refleksi gibi) büyüme ve geliĢmeye bağlı olarak bilinçli hareketlere dönüĢür. Beyin 

altı yaĢında yetiĢkinlikteki büyüklüğünün %90 -%95 değerine eriĢir. Bu dokusal geliĢimin 

özellikle bilinçli hareket etmede, kas içi ve kaslararası koordinasyonda çok önemli iĢlevi 

vardır. Okul öncesi dönemde motor becerilerin geliĢmesinde sosyalleĢmenin etkileri 

görülmeye baĢlar. Bu sürede atlama dikey sıçrama ve sürat koĢularında cinsiyet farkının 
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erkekler lehine ortaya çıktığını görüyoruz. Buna  karĢılık kızlar oyunlarında daha çok ip 

atlama ve seksek oynadıkları için koordinasyonu ve dengeyi gerektiren becerilerde erkeklerde 

daha üstündürler. Daha sonraki yıllarda cinsiyet farkı daha belirgin Ģekilde ortaya çıkar. Bu 

dönemde yapılan testler erkeklerin kızlardan daha hızlı koĢtuklarını, daha kuvvetli atıĢ ve 

atlama yapabildiklerini, bazı denge becerilerinde daha stabil olduklarını ortaya koymaktadır.  

Çocuklar 7 ve 8 yaĢlarında genel olarak hareket becerilerinde geçiĢ evresine girerler. 

Bu evre sırasında çocuklar temel hareket becerilerini  birleĢtirmeye, rekreasyonel ortamlarda 

ve sporda özelleĢmiĢ beceri performansında uygulamaya baĢlar. Ġp köprü üzerinde yürüme, ip 

atlama ve futbol oynama geçiĢ becerilerine örnektir. GeçiĢ becerileri, aynı temel hareket 

becerilerinde olduğu gibi, daha büyük form, doğruluk ve kontrol içerir. Bir önceki dönemde, 

yani temel hareket döneminde geliĢtirilen temel hareket becerileri günlük yaĢamda ve çeĢitli 

oyunlarda kullanılır. Bu evrede, temel hareket becerileri daha kompleks ve özel formlara 

dönüĢtürülür. Çocuklar, çeĢitli hareket örüntülerini keĢfederler, birleĢtirirler ve geliĢen hareket 

becerileriyle gurur duyarlar. Çocuk tüm spor branĢlarıyla ilgilenir. Kendini fizyolojik, 

anatomik ve çevresel faktörler tarafından sınırlandırılmıĢ olarak hissetmez. Temel hareket 

yeteneklerinde doğruluk ve beceri önem kazanmaya baĢlar (Gallahule, Ozmun 1998). 

Bu evrede öğretmenlerin, ana babaların ve antrenörlerin amacı, çocukların çeĢitli 

aktivitelerinde, motor kontrol ve hareket yeterliliğini artırmalarına yardımcı olmaktır. 

Çocuğun aktivite içeriğini sınırlandırmak ve belli bir branĢta uzmanlaĢmaya yönlendirmek 

doğru değildir. Performansta beceri ve doğruluk önem kazanmaya baĢlayınca çocuk strese 

girer. Bu evrede belli beceriler üzerinde odaklaĢma, özelleĢmiĢ hareket döneminin son iki 

fazında arzu edilmeyen etkilere neden olur. 

Beden eğitimi ve spor dersleri sadece fiziksel aktivite yaptırmak yerine, fiziksel 

aktiviteleri günlük yaĢama aktarma alıĢkanlığını kazandıracak Ģekilde verilmelidir. Bu amaçla 

derslerin çocuklarda fiziksel beceriyi, kendine güveni geliĢtirmesi ve yaptıkları aktiviteleri 

sevmelerini sağlaması gerektiği Milli Eğitim Bakanlığı‘nın yayınladığı ―Ġlköğretim Okulları 

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı‖ kapsamında vurgulanmaktadır(program 

meb). Bu bağlamda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ders müfredatı konularını seçerken 

vücudu bir bütün olarak ele alması, öğrencilerin geliĢim özellikleri ve yaĢ gruplarının 

özellikle göz önünde bulundurulması önerilmektedir. Ayrıca çevre özellikleri, iklim Ģartları, 
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okulların tesis ve malzeme durumu farklılıklar gösterdiğinden öğretmene mevcut kaynakları 

göz önünde bulundurarak iĢleyeceği üniteleri yıllık plana alma konusunda esneklik 

sağlamıĢtır ve her öğrenci kendi fiziki yapısı ve yeteneklerine; ilgi, çaba ve çalıĢmalarına 

katılma durumuna göre değerlendirilecektir denilmiĢtir. Bu konu Amerika BirleĢik Devletleri 

Ulusal Beden Eğitimi Standartlarında (1995) ve Avrupa Birliği Beden Eğitimi Derneği (1997) 

tarafından da özellikle vurgulanmıĢtır. Zira A.B.D.‘de ilk beden eğitimi derslerinin baĢladığı 

1850‘lerden itibaren cimnastik ve kalistenik egzersiz programları zamanla yerlerini 

performansa iliĢkin fitnes ve yarıĢmaya yönelik spor becerilerini geliĢtirici çalıĢmalara 

bırakmıĢtır. (Fatma-serap makaleden) 

FĠZĠKSEL GELĠġĠM 

Ġlk Çocukluk Dönemi (2-6 YaĢ) Fiziksel GeliĢim 

 Büyüme süreci iki yıldan sonra yavaĢlar. Bedensel hareket yetenekleri nicelik ve 

nitelik yönünden geliĢir. Bu dönemde kızların erkeklere oranla, ince motor kasları hızla 

geliĢir. Bu nedenle kızlar, denge sağlama, makas kullanma ve kalem tutma becerileri 

açısından erkeklerden daha baĢarılıdır. Ancak genel olarak bu yaĢ, çocukları motor 

koordinasyon gerektiren etkinlikleri yapmada yeterli fiziksel donanıma sahip değildirler. 

  Bu dönemde merkezi ve periferik sinir sisteminde hızlı bir geliĢme gösterir. Örneğin, 6 

yaĢındaki çocuk beyni büyük ölçüde yetiĢkin beyninin fiziksel büyüklüğüne ulaĢır. Ancak 

merkezi sistem geliĢimin genel yasası uyarınca (geliĢim baĢtan ayağa doğru oluĢur) perifer 

sisteme oranla daha hızlı geliĢir. Bu nedenle çocuklar kas zihin koordinasyonunda çeĢitli 

güçlüklerle karĢılaĢırlar. Örneğin, sağa-sola hızla dönüĢlerinde dengelerini yitirirler. 

Tırmanma, zıplama, topla oynama becerileri de yeterince geliĢmemiĢtir. 

  Bu dönemde çok azda olsa kız ve erkek çocukları arasında boy ve ağırlık yönünden 

farklılıklar görünür. Okul öncesi kız ve erkek çocuklarının bedenlerine posterior pozisyonda 

bakıldığında oldukça benzer olduğu, ancak erkeklerin biraz daha uzun ve ağır oldukları fark 

edilir. Her iki cinste bu dönemde yağ dokusunda önemli derecede azalmalar gözükür. Erkek 

çocuklar kızlardan çok daha fazla kemik ve kas kütlesine sahiptirler. Beden bölümlerinin 

farklı büyüme hızlarından dolayı bedensel oranlar önemli derecede değiĢir. Göğüs karından 

daha geniĢ olur, mide daha az dıĢarı çıkar. Bu dönemde kemik büyümesi ve kemikleĢme oranı 

hızlıdır. Bu yüzden iskelet sistemi beslenme bozukluğu, hastalıklar ve ağır iĢler nedeniyle 

kolayca zedelenebilir. 
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  Duyular hala geliĢmektedir. Örneğin, göz küresi 12 yaĢa kadar tam büyüklüğüne 

ulaĢmaz. Retina noktası 6 yaĢa kadar tamamen geliĢmemiĢtir. Boğaz ile orta kulağın açıldığı 

östaki borusu daha kısa olduğu için çocuklar orta kulak enfeksiyonlarına karĢı duyarlıdır. 

 

BEDENSEL GELĠġĠM VE PSĠKO-MOTOR GELĠġĠM 

Okul öncesi dönemde bedensel geliĢme hızı, bebeklik dönemine oranla yavaĢlar. 

YaĢamın ilk ve üçüncü yılları arasındaki büyüme, beĢinci yılları arasındaki büyümenin 

yaklaĢık iki katıdır. Üç yaĢlarında kızlar ortalama 94 cm. uzunluğunda ve 13 kg 

ağırlığındadırlar. Altı yaĢlarına geldiklerinde 115 cm‘yi, ağırlıkları ise 15 kg‘ı bulur. Erkek 

çocuklar ise kızlardan biraz daha uzun ve ağırdırlar. Çocuklar altı yaĢına geldiklerinde, 

doğum ağırlığının ortalama yedi katına ulaĢırlar. Okul öncesi dönemde beden orantılarında 

değiĢiklikler göze çarpar. Ġki yaĢlarında, toplam vücudun yaklaĢık dörtte birini kapsar; beĢ 

buçuk yaĢında bu oran altı da bire düĢerek çocuk bebeklik görünümden uzaklaĢmaya baĢlar. 

Altı yaĢına varıldığında ise organların birbirleriyle orantıları, bir yetiĢkininkini andırmaya 

baĢlar. Boy ve kilo artıĢının, beden orantılarındaki değiĢikliğinin yanında, okul öncesi 

dönemde baĢka fiziksel değiĢikliklerde göze çarpmaya baĢlar ( Aydın, 1999;ss, 39 )  

 

FĠZĠKSEL GELĠġĠMĠN EĞĠTĠM AÇISINDAN DOĞURGULARI 

Okul öncesi dönemdeki çocukların vücutları doğal olarak çok esnek ve etkinlik 

düzeyleri çok yüksektir. Çok ilgi çekici bir etkinlikle uğraĢmadıkları takdirde, uzun bir yerde 

oturmaları mümkün değildir. KoĢmak,  atlamak, tırmanmak, kaymak, sürünmek için, çok 

etkin bir Ģekilde fırsat kollar ve araĢtırır. Okul öncesi eğitim dönemindeki çocukların 

çoğunluğunun özellikle de erkeklerin büyük kas geliĢimi kemik kas geliĢiminden daha 

ileridedir. KoĢma, atlama tırmanma gibi büyük kaslarla ilgili becerilerde yetkin iken yazma, 

çizme, makasla kesme, ayakkabı bağlarını bağlama ve diğer küçük kaslarla ilgili becerilerde 

acemi ve daha az baĢarılıdırlar. Çocukların görsel algılamadaki yetersizlikleri birçok 

becerideki yetersizliğin bir nedenidir.  

Küçük kas becerileri ve görsel algılamadaki yetersizlikleri nedeniyle, okul öncesi 

dönemdeki çocukların etkinlikleri zorlanmadan, keyifle, sıkılmadan yapmaları için büyük, 

geniĢ, nesnelerde etkinlik yapmaları gerekir. Örneğin; büyük fırçalar, kalın pastel boyalar, 

kalemler, büyük puntolu kitaplar, iri delikli boncuklar, büyük boy araç-gereçlerle sıkılmadan, 

zevkle çeĢitli etkinlikler yapabilirler. 
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Okulöncesi dönem çocukları, doğal olarak büyük kas etkinliklerinden çok zevk 

aldıkları için, yorulduklarının farkına varmadan oynarlar. Bu nedenle, ana-baba ve 

öğretmenler, bu tür yoğun etkinliklerden sonra sık sık çocukların dinlenme arası vermelerine 

özen göstermelidir. Bu dönemdeki çocuklar, çemberler, otomobil lastikleri, denge tahtaları, 

büyük bloklar vb. araçlarla denge, koordinasyon, güç vb. kazanabilirler. Aynı zamanda, iyi 

seçilmiĢ alet ve etkinliklerle sosyal oyunlara yönlendirilebilirler. Birlikte eğlenerek 

paylaĢmayı öğrenebilirler. 

 

5-7 YAġ MOTOR GELĠġĠM PROGRAMININ ÖZELLĠKLERĠ 

1- Lokomotor ve manipulatif gibi temel hareketleri akıcılık ve istikrar kazanıncaya kadar 

pekiĢtirilmesi için ortamlar sağlanmalıdır. 

2- Bir insan olarak değerli ve saygıdeğer olduklarını hissedebilecekleri bir ortam, evde 

olduğu gibi okulda da sağlanmalıdır. 

3- Pozitif bir benlik görüĢünün oluĢabilmesi için yetiĢkinlerden olumlu motivasyon ve 

cesaretlendirmek ve bunun devamı için fırsatlar sağlanmalıdır. 

4- Motor algılama verimli ve etkili olabilmesi için, çevrelerinde vücutlarını, cisimlere karĢı 

iyi kullanabilmeleri için çokça hareket deneyimleri sağlanmalıdır. 

5- Benlik güveni kazanmaları için sorumluluk duygusu geliĢtirici çok çeĢitli etkinlikler 

sunulmalıdır. 

6- Kendilerini ve çevrelerini incitmeden, zor durumlarla baĢa çıkmayı öğretecek, 

sosyalleĢmeyi sağlayacak etkinliklere yer vermelidir. 

7- Grup ve takımla yapabilecekleri etkinliklere zaman zaman yer verilmelidir. 

8- Çocuğun kuvvetli hayal gücünü kullanabilmesi için hikaye oyunları, mimiksel hareketler 

ve gerçeği görmeye dayalı hayal oyunlarına uygun bir biçimde yer verilmelidir.  

9- Temel ritim alma ve kullanma yeteneğini geliĢtirmek için uygun hareket programı 

hazırlanmalıdır. 

10- Hareketler yoluyla çocuğun ileride karĢılaĢacağı matematik, sosyal ve doğal bilimler, 

sanat ve edebiyat alanlarına uygun bir temel oluĢturulabilir. 

11- Çocuğun normalde az kullanılan asılma, tırmanma gibi üst beden ve iç organlarının 

geliĢmesine yardımcı olan hareketlere yer verilmelidir. 

12- Doğru sosyal değerler oluĢturmak için oyuncu değiĢikliği, oyun gereği aldatma ve 

yanıltmayı içeren ve tartıĢma ortamı yaratacak etkinlikler programa konmalıdır. 
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13- Temel spor teknikleri ve hazırlayıcı ön oyunlara yer verilmelidir. 

14- Bu d önemin sonuna doğru temel hareket becerilerinin performansa yönelik olması için, 

sportif teknik, akıcılık ve form kazanması için ön çalıĢmalara baĢlanmalıdır.  

15- Çocuğa bir harekete baĢlanmadan önce düĢünmesi öğretilmelidir (Okulöncesi Ders 

notları) 

 

 TARTIġMA 

  Müniroğlu (1995) bazı motor özelliklere (durarak uzun atlama, dinamik ve statik 

denge ve koĢu) etki eden faktörleri belirlemek amacı ile yapmıĢ olduğu çalıĢmasında 320 (160 

özel, 160 resmi) anaokulu çocuğunun ortalama statik denge değerlerini 4 yaĢ grubunda 

14.89±0.99 sn, 5 yaĢ grubunda 24.40±1.39 sn olarak belirtmiĢtir (   Müniroğlu S.: 

Anaokullarına Devam Eden 4-5 YaĢ Grubu Çocukların Motor GeliĢim Düzeylerine Etki Eden 

Bazı Faktörler Üzerine Bir AraĢtırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Fakültesi, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı (Çocuk GeliĢimi), (DanıĢman Prof. Dr. Mine 

Mangır), 1995. 

 Haslofça ve arkadaĢları (2005) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=29) ve 8 yaĢ (n=51) toplam 80 

erkek çocuğun ortalama flamingo hata sayısı değerlerini 16.65 olarak belirtmiĢlerdir 

(Haslofça E., Haslofça F., Kutlay E.: 7 – 8 YaĢ Erkek Çocuklarında Fiziksel Uygunluk 

Parametreleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Sempozyumu, 10-11 Haziran, 2005. 

  KarakuĢ  ve Kılınç (1997) orta öğretimde beden eğitimi derslerine katılan öğrenciler 

ile okul takımı ve klüplerde çalıĢmalara katılan öğrencilerin postür- biyomotor özelliklerinin 

karĢılaĢtırılması adlı çalıĢmalarında ortaokula giden (n=30) sedanter ve (n=30) spor 

klüplerinde spor yapan çocukta yapmıĢ oldukları Eurofit test ölçümlerinde  ortaokul 

öğrencilerinin denge hata sayılarına göre yapmıĢ oldukları ölçüme göre ortalama hata 

sayılarını (30 sn‘de) sedanterlerde 12.3, ortaokul öğrencisi sporcularda 8.4 olarak belirtirken 

lise öğrencilerinden sedanterlerin 16, sporcu lise öğrencilerinin ise 10.5 olarak 

kaydetmiĢlerdir (KarakuĢ S., Kılınç F.: Orta Öğretimde Beden Eğitimi Derslerine Katılan  

Öğrenciler Ġle Okul Takımı Ve Klüplerde ÇalıĢmalara Katılan Öğrencilerin   Postür- 

Biyomotor Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması, Marmara Üniv. B.E.Ve Spor Yüksekokulu Iı. 
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Spor Bilimleri Kongresi, Olimpiyat Evi Ataköy, Bildiri Özetleri Kitapçığı, S.40, 8-9-10 

Mayıs, Ġstanbul, 1997). 

Yenal (1996) ilkokul ikinci devre çocuklarında, beden eğitimi ve spor etkinliklerinin 

motorsal beceri ve yetenek geliĢimleri üzerine etkileri adlı doktora çalıĢmasında 10-11 yaĢ 

grubu 20 öğrenci deney ve 20 öğrenciyi de kontrol grubu olarak almıĢtır. Düzenli beden 

eğitimine katılan deney grubunun ön test flamingo hata sayıları ortalaması 6.6 iken son testte 

5 olarak bulunmuĢ, kontrol grubunun ortalama flamingo denge hata sayısı ön testte 6.5 iken 

son testte 6.55 olarak saptamıĢtır. Ġstatistiksel olarak deney grubu lehine    p<0.05 düzeyinde 

anlamlı farklılık bulmuĢtur (247). 

 Haslofça ve arkadaĢları (2006) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=23) ve 8 yaĢ (n=46) toplam 69 

kız çocuğun bir dakikadaki ortalama flamingo denge hata sayılarını 15,34 adet olarak 

belirtmiĢlerdir(Haslofça E., Haslofça F., Kutlay E.: 7 – 8 YaĢ Kız Çocuklarında Fiziksel 

Uygunluk Parametreleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, 9. Uluslarası Spor Bilimleri 

Kongresi, Bildiri Kitabı, 3-5 Kasım, 2006. 

 Nurdoğan ve arkadaĢları (2006) yapmıĢ oldukları çalıĢmada 9-12 yaĢ erkek çocukların 

flamingo denge testi ortalamaları, tenisçilerin 18,27±5,16, sedanter erkeklerin ise 11,93±3,93 

olarak saptamıĢlardır (Nurdoğan F., Saygın E., Saygın Ö., Öcal K.: 9–12 YaĢ Arası 

Tenisçilerlerin Fiziksel Uygunluklarının Eurofit Test Bataryasıyla Değerlendirilmesi, 9. 

Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, 3-5 Kasım, 2006.). 

Singer (1980) yapmıĢ olduğu çalıĢmasında okul öncesi çocuklarının statik ve dinamik 

denge dereceleri arasında önemli bir iliĢki saptamamıĢtır. Beden ağırlığı fazla olan çocukların 

denge dereceleri düĢük fakat uzun boylu olan çocuklara göre daha iyi olduğunu belirtmiĢtir 

(210).  

  Lefevre ve arkadaĢları (1990), yapmıĢ oldukları çalıĢmada 8 yaĢ kızların (n=75) 

disklere dokunma test değerlerini 19.06 sn, erkeklerin ( n=72) 20.01 sn iken 9 yaĢ grubu 

kızların (n=103) 17.4 sn, erkeklerin 17.9 sn olarak bulmuĢlardır. 12 yaĢ kızların  disklere 

dokunma ortalama değerlerini 14.6 sn, erkeklerin disklere dokunma ortalama değerlerini 13.6 

sn olarak saptamıĢlardır (Lefevre J., Claessens A., Beunen G., Renson R., Simons J., 

Vanreusel B.: Provisional Norms For Flemish Boys And Girls 6- To 12 Years Of Age. Vı. 

European Research Seminar – The Eurofit Test Of Physical Fitness- Ġzmir, S.138-156, 1990. 
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  Praagh ve arkadaĢları (1986) 7-12 yaĢ kız çocuklarının (n=406) disklere dokunma test 

değerlerini 15.27±1.72 sn, erkeklerin (n=437) 16.05 sn olarak bulmuĢlardır (Praagh E.V., Lofi 

A., Brandet J.P, Cazorla G.: Evaluation De La Batterie Eurofit En Milieu Scolarie En France, 

5 E Seminaire Europeen De Recherche Sur I‘ Evaluation De L‘aptitude Physique (Rapport), 

Formia (Ġtalie), 12-17 Mayıs, S.127-131, 1986.). 

 Haslofça ve arkadaĢları (2006) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=23) ve 8 yaĢ (n=46) toplam 69 

kız çocuğun ortalama disklere dokunma sürelerini 19,90 sn  olarak belirtmiĢlerdir (Haslofça 

E., Haslofça F., Kutlay E.: 7 – 8 YaĢ Kız Çocuklarında Fiziksel Uygunluk Parametreleri 

Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, 9. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı,  3-5 

Kasım, 2006.). 

  Saemundsen (1986) on yaĢ kız (n=42) çocuklarının disklere dokunma test değerlerini  

15.37±2.04 sn iken aynı yaĢ grubu erkek çocukların disklere dokunma test değerlerini 

14.81±2.49 sn olarak belirtmiĢtir (   Saemundsen G.: Rapport Sur L‘experience Islandaise, 5 E 

Seminaire Europeen De Recherche Sur I‘ Evaluation De L‘aptitude Physique (Rapport), 

Formia (Ġtalie), 12-17 Mayıs, S. 115-121, 1986. 

 Haslofça ve arkadaĢları (2005) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=29) ve 8 yaĢ (n=51) toplam 80 

erkek çocuğun ortalama disklere dokunma değerlerini 21.20 sn olarak belirtmiĢlerdir 

(Haslofça E., Haslofça F., Kutlay E.: 7 – 8 YaĢ Erkek Çocuklarında Fiziksel Uygunluk 

Parametreleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Sempozyumu, 10-11 Haziran, 2005. 

  KarakuĢ  ve Kılınç (1997) orta öğretimde beden eğitimi derslerine katılan öğrenciler 

ile okul takımı ve klüplerde çalıĢmalara katılan öğrencilerin postür- biyomotor özelliklerinin 

karĢılaĢtırılması adlı çalıĢmalarında ortaokula giden (n=30) sedanter ve (n=30) spor 

klüplerinde spor yapan çocukta yapmıĢ oldukları Eurofit test ölçümlerinde  sedanter ortaokul 

öğrencilerinin disklere dokunma sürelerini 15.39 sn, sporcu ortaokul öğrencilerinin disklere 

dokunma sürelerini 13.54 sn olarak belirtirken lise öğrencilerinden sedanterlerin disklere 

dokunma sürelerini 13.93 sn, sporcu lise öğrencilerinin ise 12.93 sn olarak kaydetmiĢlerdir 

(KarakuĢ S., Kılınç F.: Orta Öğretimde Beden Eğitimi Derslerine Katılan  Öğrenciler Ġle Okul 

Takımı Ve Klüplerde ÇalıĢmalara Katılan Öğrencilerin   Postür- Biyomotor Özelliklerinin 



   
 

 

261 

  

261 

KarĢılaĢtırılması, Marmara Üniv. B.E.Ve Spor Yüksekokulu Iı. Spor Bilimleri Kongresi, 

Olimpiyat Evi Ataköy, Bildiri Özetleri Kitapçığı, S.40, 8-9-10 Mayıs, Ġstanbul, 1997.). 

 Haslofça  ve arkadaĢları (2001) dört haftalık yoğun egzersiz programının 8-9 yaĢ 

grubu çocuklarda sürat ve güç parametrelerine etkisini değerlendirmek üzere yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada 8-9 yaĢ grubu 51 kız ve 63 erkek çocuğun ön test disklere dokunma testi 

değerlerini  kızların 17.57±3.69 sn, erkeklerin 19.27±6.08 sn  ve 4 hafta sonra kızların 

14.83±2.45 sn, erkeklerin 16.59±4.67 sn olarak kaydetmiĢlerdir. 4 haftada kızlarda % 15.59, 

erkeklerde % 13.91‘lik bir iyileĢme olduğunu belirtmiĢlerdir (Haslofça F., Kutlay E., Haslofça 

E.; 8-9 YaĢ Grubu Çocuklarda Dört Haftalık Yoğun Egzersiz Programının Sürat 

Parametrelerine Etkisi, Third International Mediterranean Sport Science Congress, P: 389-

396, 2001.). 

 Mechelen ve arkadaĢları (1990) yapmıĢ oldukları çalıĢmada (n=246)  12 yaĢ kızların 

disklere  dokunma ortalama süre değerlerini 12.0 sn, erkeklerin disklere dokunma ortalama 

süre değerlerini 12.4 sn olarak tespit etmiĢlerdir (Mechelen, W.V., Lier, W.H.V.,  Hlobil, H., 

Crolla, T., Kemper, H.C.G.: ―The Construction Of Eurofit Reference Scales Ġn The 

Netherlands For Boys And Girls Aged 12-16 Years‖, VI Th. European Research Seminar 

(The Eurofit Tests Of Physical Fitness), Ġzmir:1990.). 

 Antoni ve arkadaĢları (1990) Catalane nüfusunun standartları ile ilgili yapmıĢ 

oldukları çalıĢmada 12 yaĢ kızların ortalama disklere dokunma değerlerini 12.86 sn, aynı yaĢ 

grubu erkeklerin ortalama disklere dokunma değerlerini 12.87 sn olarak bulmuĢlardır (Antoni, 

P., Casamort, J., Balague, N., Et.Al. ―Standardisation Et Barémes Basés Sur Un Échantillon 

De La Population Catalane‖ Vı Th. European Research Seminar (The Eurofit Tests Of 

Physical Fitness). Ġzmir: 1990.). 

 Haslofça  ve arkadaĢları (2000) altı haftalık yaz spor okulu programı sonunda 9.5±2.5 

yaĢ kızlarda  disklere dokunma testi değerlerinde % 18.65 artıĢ, erkeklerde % 13.79 artıĢ 

olduğunu belirtmiĢlerdir (Haslofça E., Kutlay E., Haslofça F., Özkol M.Z.: Altı Haftalık Yaz 

Spor Okulu Eğitiminin  6-13 YaĢ Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk GeliĢimine 

Etkileri,VI. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, 

Ankara, 2000.). 
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Yenal (1996) ilkokul ikinci devre çocuklarında, beden eğitimi ve spor etkinliklerinin 

motorsal beceri ve yetenek geliĢimleri üzerine etkileri adlı doktora çalıĢmasında 10-11 yaĢ 

grubu 20 öğrenci deney ve 20 öğrenciyi de kontrol grubu olarak almıĢtır. Düzenli beden 

eğitimine katılan deney grubunun ön test disklere dokunma testi ortalaması 15.94 sn iken son 

testte 13.41 sn olarak bulunmuĢ, kontrol grubunun ortalama disklere dokunma testi süresi ön 

testte 16.80 sn iken son testte 16.47 sn olarak saptamıĢtır. Deney grubu lehine p<0.01 

düzeyinde anlamlılık saptamıĢtır (247). 

 Barabas (1990)  8 yaĢ kızların (n=1151) durarak uzun atlama değerlerini 114±18.6 cm, 

erkeklerin ( n=1168) 119±20.04 cm iken 9 yaĢ grubu kızların (n=1151) 124±19.8 cm, 

erkeklerin 130±20.1 cm olarak bulmuĢtur (   Barabas A.: Eurofit And Hungarian School 

Children.Vı. European Research Seminary, The Eurofit Test Of Physical Fitness, Ġzmir, 26-30 

Haziran, S.223-232, 1990.). 

 OdabaĢ ve arkadaĢları (2005) 8-16 yaĢ erkek çocukların motor özelliklerini belirlemek 

üzere yapmıĢ oldukları çalıĢmada 8 yaĢ çocukların durarak uzun atlama değerlerini % 5 

percente 95 cm, %50 percentilde 125 cm ve % 95 percentilde 153 cm iken 9 yaĢ çocukların % 

5 persentilde 101 cm, % 50 percentilde 132 cm, % 95 percentilde 158 cm olarak 

belirtmiĢlerdir (   OdabaĢ Ġ., Pınar S., Karagözoğlu C., Aslan M., Kasap H., ġahin Ġ., Et All: 

Motor Characteristics Of The Children Aged 8-16 In Turkey, Belgrade, 2005.). 

  Praagh ve arkadaĢları (1986) 7-12 yaĢ kız çocuklarının (n=406) durarak uzun atlama 

değerlerini 133.82±12.92 cm olarak bulmuĢlardır (Praagh E.V., Lofi A., Brandet J.P, Cazorla 

G.: Evaluation De La Batterie Eurofit En Milieu Scolarie En France, 5 E Seminaire Europeen 

De Recherche Sur I‘ Evaluation De L‘aptitude Physique (Rapport), Formia (Ġtalie), 12-17 

Mayıs, S.127-131, 1986). 

  Haslofça  ve arkadaĢları (2000) altı haftalık yaz spor okulu programı sonunda 9.5±2.5 

yaĢ kızlarda durarak uzun atlama değerlerinde % 2.83 artıĢ, erkeklerde % 2.99 artıĢ olduğunu 

belirtmiĢlerdir (Haslofça E., Kutlay E., Haslofça F., Özkol M.Z.: Altı Haftalık Yaz Spor 

Okulu Eğitiminin  6-13 YaĢ Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk GeliĢimine Etkileri,VI. 

Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2000.). 

 Miletic  ve arkadaĢları (2004) 7.1±03 yıl yaĢları olan 50 bayan ritmik cimnastikçiye 9 

ay boyunca temel ritmik cimnastik becerilerini atrene etmiĢler ve motor, morfolojik ve ritmik 
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cimnastik ile ilgili testler uygulamıĢlar. Sonuçta patlayıcı güçlerinde (p<0.01) istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulmuĢlardır (Miletic D., Katic R., Et Al.: "Some Anthropologic 

Factors Of Performance Ġn Rhythmic Gymnastics Novices." Coll Antropol 28(2): 727-37, 

2004.). 

  Müniroğlu (1995) bazı motor özelliklere (durarak uzun atlama, dinamik ve statik 

denge ve koĢu) etki eden  faktörleri belirlemek amacı ile yapmıĢ olduğu çalıĢmasında 320 

(160 özel, 160 resmi) anaokulu çocuğunun ortalama durarak uzun atlama değerlerini 4 yaĢ 

grubunda 66.42±1.39 cm, 5 yaĢ grubunda 81.67±1.23 cm olarak belirtmiĢtir (   Müniroğlu S.: 

Anaokullarına Devam Eden 4-5 YaĢ Grubu Çocukların Motor GeliĢim Düzeylerine Etki Eden 

Bazı Faktörler Üzerine Bir AraĢtırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Fakültesi, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı (Çocuk GeliĢimi), (DanıĢman Prof. Dr. Mine 

Mangır), 1995.). 

  Saemundsen (1986) on yaĢ kız (n=42) çocuklarının durarak uzun atlama değerlerini  

164.67±14.36 cm iken aynı yaĢ grubu erkek çocukların durarak uzun atlama değerlerini 

168.69±19.75 cm olarak belirtmiĢtir (   Saemundsen G.: Rapport Sur L‘experience Islandaise, 

5 E Seminaire Europeen De Recherche Sur I‘ Evaluation De L‘aptitude Physique (Rapport), 

Formia (Ġtalie), 12-17 Mayıs, S. 115-121, 1986.). 

 Özer (1998) yapmıĢ olduğu doktora çalıĢmasında normal geliĢim gösteren 12-14 yaĢ 

kız çocuklarının ortalama durarak uzun atlama değerlerini 12-14 yaĢ grubu kızlarda 145.76 

cm, erkek çocuklarının durarak uzun atlama değerleri 162.60 cm olarak bildirmiĢtir (Özer 

F.D.: Eğitilebilir Zihinsel Engeli Çocukların Motor Yeterliliklerinin Normal GeliĢim Gösteren 

YaĢıtları Ġle KarĢılaĢtırılarak Ġncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev 

Ekonomisi Anabilim Dalı (Çocuk GeliĢimi), Doktora Tezi, , DanıĢman:Prof. Dr. Neriman 

Aral, 1998.). 

 Haslofça ve arkadaĢları (2006) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=23) ve 8 yaĢ (n=46) toplam 69 

kız çocuğun ortalama durarak uzun atlama değerlerini 100,36  cm olarak belirtmiĢlerdir 

(Haslofça E., Haslofça F., Kutlay E.: 7 – 8 YaĢ Kız Çocuklarında Fiziksel Uygunluk 

Parametreleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, 9. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri 

Kitabı, 3-5 Kasım, 2006.). 
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  KarakuĢ  ve Kılınç (1997) orta öğretimde beden eğitimi derslerine katılan öğrenciler 

ile okul takımı ve klüplerde çalıĢmalara katılan öğrencilerin postür- biyomotor özelliklerinin 

karĢılaĢtırılması adlı çalıĢmalarında ortaokula giden (n=30) sedanter ve (n=30) spor 

klüplerinde spor yapan çocukta yapmıĢ oldukları Eurofit test ölçümlerinde  sedanter ortaokul 

öğrencilerinin durarak uzun atlama değerlerini 1.61 m, sporcu ortaokul öğrencilerinin durarak 

uzun atlama ortalama değerlerini 1.67 m olarak belirtirken lise öğrencilerinden sedanterlerin 

durarak uzun atlama ortalama değerlerini 1.60 m, sporcu lise öğrencilerinin ise 1.87 m olarak 

kaydetmiĢlerdir (KarakuĢ S., Kılınç F.: Orta Öğretimde Beden Eğitimi Derslerine Katılan  

Öğrenciler Ġle Okul Takımı Ve Klüplerde ÇalıĢmalara Katılan Öğrencilerin   Postür- 

Biyomotor Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması, Marmara Üniv. B.E.Ve Spor Yüksekokulu Iı. 

Spor Bilimleri Kongresi, Olimpiyat Evi Ataköy, Bildiri Özetleri Kitapçığı, S.40, 8-9-10 

Mayıs, Ġstanbul, 1997.). 

 Haslofça  ve arkadaĢları (2001) dört haftalık yoğun egzersiz programının 8-9 yaĢ 

grubu çocuklarda sürat ve güç parametrelerine etkisini değerlendirmek üzere yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada 8-9 yaĢ grubu 51 kız ve 63 erkek çocuğun ön test durarak uzun atlama değerlerini  

kızların 109.41±19.96 cm, erkeklerin 121.59±19.01 cm  ve 4 hafta sonra kızların 

115.22±17.93 cm, erkeklerin  125.05±20.26 cm olarak kaydetmiĢlerdir. 4 haftada kızlarda % 

5.31, erkeklerde % 2.85‘lik bir iyileĢme (p<0.001) olduğunu belirtmiĢlerdir (Haslofça F., 

Kutlay E., Haslofça E.; 8-9 YaĢ Grubu Çocuklarda Dört Haftalık Yoğun Egzersiz 

Programının Sürat Parametrelerine Etkisi, Third International Mediterranean Sport Science 

Congress, P: 389-396, 2001.). 

  Lefevre ve arkadaĢları (1990)  8 yaĢ kızların (n=75) durarak uzun atlama değerlerini 

129.3 cm, erkeklerin ( n=72) 134.9 cm iken 9 yaĢ grubu kızların (n=103) 138.5 cm, erkeklerin 

146.8 cm olarak bulmuĢlardır. 12 yaĢ kızların durarak uzun atlama değerlerini 161.7 cm, 

erkeklerin durarak uzun atlama ortalama değerlerini 160.9 cm olarak saptamıĢlardır (Lefevre 

J., Claessens A., Beunen G., Renson R., Simons J., Vanreusel B.: Provisional Norms For 

Flemish Boys And Girls 6- To 12 Years Of Age. Vı. European Research Seminar – The 

Eurofit Test Of Physical Fitness- Ġzmir, S.138-156, 1990. 

Yüzgül  ve Müniroğlu (2001) yapmıĢ oldukları çalıĢmada 7-12 yaĢ grubu toplam 255 

çocuktan 7 yaĢ grubunun   durarak uzun atlama  ortalama değerlerini kızlarda (n=22) 

75.73±2.41 cm, erkeklerin (n=25) 82.802.79 cm, 8 yaĢ grubu kızların (n=17)  durarak uzun 
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atlama  ortalamalarını 95.124.27 cm, 8 yaĢ (n=16) erkeklerin 108.313.51 cm, 9 yaĢ kız 

(n=21) grubunun durarak uzun atlama  ortalama değerlerini 90.622.88 cm, 9 yaĢ erkeklerin 

(n=28) 104.934.35 cm bulurken 10 yaĢ  kız (n=16) grubunun durarak uzun atlama  

ortalamalarını110.314.39 cm, 10 yaĢ erkeklerin (n= 25) durarak uzun atlama  ortalamaları 

131.323.77 cm,  11 yaĢ kız (n=20) grubunun durarak uzun atlama  ortalamalarını 

122.803.43 cm, 11 yaĢ erkek (n=18) grubunun durarak uzun atlama  ortalamalarını 

135.174.52 cm ve son olarak 12 yaĢ grubunun kızlarının (n=27) durarak uzun atlama   

ortalamalarını 134.004.14 cm, erkeklerinin ise 146.704.33 cm olarak bulmuĢlardır (250). 

 Haslofça ve arkadaĢları (2005) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=29) ve 8 yaĢ (n=51) toplam 80 

erkek çocuğun ortalama durarak uzun atlama değerlerini 113.51 cm olarak belirtmiĢlerdir 

(Haslofça E., Haslofça F., Kutlay E.: 7 – 8 YaĢ Erkek Çocuklarında Fiziksel Uygunluk 

Parametreleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Sempozyumu, 10-11 Haziran, 2005.). 

 Akgün ve arkadaĢları (1990) Türkiye‘nin batısındaki çocukların Eurofit test sonuçları 

isimli çalıĢmalarında 12 yaĢ kızları (n=75) durarak uzun atlama ortalama değerlerini 156.6 

cm, aynı yaĢ erkek (n=117) çocuklarının durarak uzun atlama ortalama değerlerini ise 167.0 

cm olarak belirtmiĢlerdir (Akgün, N., ĠĢleğen, Ç., Ertat, A., Et. Al.: ―Eurofit Test Results Of 

Children Ġn The Western Part Of Turkey‖, VI Th European Research Seminar (The Eurofit 

Tets Of Physical Fitness), Ġzmir, 1990.). 

 Mechelen ve arkadaĢları (1990) yapmıĢ oldukları çalıĢmada (n=246)  12 yaĢ kızların 

ortalama durarak uzun  atlama değerlerini 152.4 cm, erkeklerin durarak uzun  atlama 

değerlerini 164.2 cm olarak tespit etmiĢlerdir (Mechelen, W.V., Lier, W.H.V.,  Hlobil, H., 

Crolla, T., Kemper, H.C.G.: ―The Construction Of Eurofit Reference Scales Ġn The 

Netherlands For Boys And Girls Aged 12-16 Years‖, VI Th. European Research Seminar 

(The Eurofit Tests Of Physical Fitness), Ġzmir:1990.). 

 Antoni ve arkadaĢları (1990) Catalane nüfusunun standartları ile ilgili yapmıĢ 

oldukları çalıĢmada 12 yaĢ kızların ortalama durarak uzun atlama değerlerini 147.0 cm, aynı 

yaĢ grubu erkeklerin ortalama durarak uzun atlama değerlerini 160.4 cm olarak bulmuĢlardır 

(Antoni, P., Casamort, J., Balague, N., Et.Al. ―Standardisation Et Barémes Basés Sur Un 
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Échantillon De La Population Catalane‖ Vı Th. European Research Seminar (The Eurofit 

Tests Of Physical Fitness). Ġzmir: 1990.). 

  Kalkavan ve arkadaĢları (2006) küçük ve yıldız basketbolcuların fiziksel, 

biyomotorik ve  antropometrik özelliklerinin araĢtırılması adlı çalıĢmalarında  küçük kızların 

yaĢları 11. 08 ± 0. 515 yıl, erkeklerin 11. 08 ± 0. 289 yıl yıldız kızların yaĢları 12. 67 ± 0. 516 

yıl, erkeklerin 13. 58 ± 0. 669 yıl olan yıldız kızların durarak uzun atlama değerleri 

147.94±27. 36 cm küçüklerden 128. 16±20. 74 cm daha fazla olduğu saptandı. Kız ve erkek 

sporcular  arasında da durarak uzun atlama derecesi farkının önemli olduğunu (F=108. 94; 

p<0. 00) belirtmiĢlerdir (Kalkavan A., Yüksel,O.,Yapıcı A.,  K., ġentürk A., Eynur A.: Küçük 

Ve Yıldız Basketbolcuların Fiziksel, Biyomotorik Ve  Antropometrik Özelliklerinin 

AraĢtırılması, 9. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, 3-5 Kasım, 2006.). 

 Nurdoğan ve arkadaĢları (2006) yapmıĢ oldukları çalıĢmada 9-12 yaĢ erkek çocukların 

durarak uzun atlama ortalama değerlerini tenisçilerde 135,33±8,51cm, sedanterlerde ise 

124,93±8,90 cm olarak saptamıĢlardır (Nurdoğan F., Saygın E., Saygın Ö., Öcal K.: 9–12 YaĢ 

Arası Tenisçilerlerin Fiziksel Uygunluklarının Eurofit Test Bataryasıyla Değerlendirilmesi, 9. 

Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, 3-5 Kasım, 2006.). 

 Çelebi (1993) 33 kız, 48 erkek olan 8-15 yaĢ grubu 81 çocuğun yaz spor okulları 

öncesi ve sonrası fiziksel özelliklerini ölçmüĢtür. Ölçümlerde yaz spor okulu öncesi durarak 

uzun atlama ortalama değerlerini 161.7±27.6 cm  iken yaz spor okulu sonrasında 159.7±27.8 

cm olarak (p<0.05) düzeyinde anlamlı farklılık bulunduğunu belirtmiĢtir (Çelebi B.: Sporun 

Çocukların Fiziksel GeliĢimi Üzerine Olan Etkisi, Uludağ Üniv. Sağ. Bil. Ens. Beden Eğitimi 

Ve Spor Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, (DanıĢman: Prof. Dr. Selçuk 

Küçükoğlu), Bursa, 1993.). 

Yenal (1996) ilkokul ikinci devre çocuklarında, beden eğitimi ve spor etkinliklerinin 

motorsal beceri ve yetenek geliĢimleri üzerine etkileri adlı doktora çalıĢmasında 10-11 yaĢ 

grubu 20 öğrenci deney ve 20 öğrenciyi de kontrol grubu olarak almıĢtır. Düzenli beden 

eğitimine katılan deney grubunun ön test durarak uzun atlama testi ortalama değeri 142.8 cm 

iken son testte 147.2 cm olarak bulunmuĢ, kontrol grubunun ortalama durarak uzun atlama 

testi ön testte 133.15 cm iken son testte 133.25 cm olarak saptamıĢtır. Deney grubu lehine 

p<0.01 düzeyinde anlamlılık saptamıĢtır (247). 
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Yörükoğlu (2007) spor okuluna haftada 2 gün ve klüp antrenmanına haftada 5 gün 

antrenmana giden çocukların 5 ay öncesinde ve sonrasında ölçümleri alınmıĢtır. Ölçümler 

sonunda yaĢları 13 olan spor okulu grubunun ortalama durarak uzun atlama değerlerini ön 

testte 167 cm son testte ise 174 cm olarak saptanırken klüp antrenmanına giden grubun ön 

testte 177 cm, son testte 187 cm olarak tespit edilmiĢtir (249). 

 Dursun (2004) yapmıĢ olduğu yüksek lisans çalıĢmasında 12 haftalık beden eğitimi 

ders programı öncesi 6 yaĢ deney grubunun uzun atlama ortalama değerlerini 82 cm iken 

çalıĢma sonrası 107 cm‘ye, kontrol grubunun ön test ortalama değeri 90.21 cm iken son test 

ortalama değeri 94.10 cm olarak belirtmiĢtir (Afyon Y.A., Çelebi F., Kızılet A., Saygın Ö.: 

Puberte Dönemi Spor Yapan, Beden Eğitimi Dersi Alan Ve Sedanter Öğrencilerin Postüral 

Yapılarının KarĢılaĢtırılması. M.Ü B.E.S.Y.O. Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı:4, 

S. 31-38,  Kasım 2002.). 

 Özer D. (1998) yapmıĢ olduğu doktora çalıĢmasında normal geliĢim gösteren 12-14 

yaĢ kız çocuklarının motor özelliklerden durarak uzun atlama ortalama değerleri 145.76 cm, 

erkek çocuklarının durarak uzun atlama değerleri 162.60 cm olarak bildirmiĢtir (Özer F.D.: 

Eğitilebilir Zihinsel Engeli Çocukların Motor Yeterliliklerinin Normal GeliĢim Gösteren 

YaĢıtları Ġle KarĢılaĢtırılarak Ġncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev 

Ekonomisi Anabilim Dalı (Çocuk GeliĢimi), Doktora Tezi, , DanıĢman:Prof. Dr. Neriman 

Aral, 1998.). 

Weiss (1983) 4-5 ve 7-8 yaĢ çocuklarda motor performans üzerinde yaĢın ve model 

almanın, sözel direktiflerin etkisini araĢtırdığı  çalıĢmasında  durarak uzun atlama 

derecelerinin büyük yaĢ grubunda daha yüksek olduğunu belirtmiĢtir (236). 

 Özer ve Öztürk (2006) spor yapmayan 11- 12 yaĢ grubu erkek çocukların eurofıt test 

sonuçları ile yapısal komponentlerin karĢılaĢtırılmak için yaptıkları çalıĢmada erkek 

çocuklarının ortalama durarak uzun atlama değerlerini 154.7±23.5 cm olarak saptamıĢlardır 

(Özer K., Öztürk M.: Spor Yapmayan 11- 12 YaĢ Grubu Erkek Çocukların Eurofıt Test 

Sonuçları Ġle Yapısal Komponentlerin KarĢılaĢtırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:14, 

No:1, S. 299—308, Mart 2006. ). 

Turgut ve arkadaĢları (2006) Ġlköğretim okullarında öğrenim gören 6–11yaĢ grubu 

çocukların motor özelliklerinin belirlenmesi amacı ile yaptıkları çalıĢmaya 6 yaĢında (n=164), 
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7 yaĢında (n=185), 8 yaĢında (n=139), 9 yaĢında (n =144), 10yaĢında (n=100), 11 yaĢında 

(n=44) olmak üzere toplam 776 kız çocuk dahil etmiĢlerdir. Çocukların durarak uzun atlama 

değerlerini, 6 yaĢ grubunda 86,81±15,37 cm, 7 yaĢ 94,73±14,45 cm, 8 yaĢ 109,27±16,37 cm, 

9 yaĢ 113,87±17,11cm, 10yaĢ 123,81±20,15 cm, 11 yaĢ 120,76±19,65 cm bulunmuĢtur (225). 

 Fjortoft (2000) 6 yaĢ çocuklarda durarak uzun atlama değerlerini 104 cm, 7 yaĢ 

çocuklarda ise 112,5 cm olarak saptamıĢtır (Fjortoft,I. ; Motor Fıtness Ġn Pre-Prımary School 

Children: The Eurofıt Motor Fıtness Test Explored On 5-7 Year-Old Children. Pediatric 

Exercise Science, 12,424-36, 2000. ). 

Turgut ve arkadaĢları (2006) yapmıĢ oldukları çalıĢmada pençe kuvveti değerlerini 6 

yaĢ kızlarda 8,02±1,85 kg, 7 yaĢ 9,49±2,09 kg, 8 yaĢ 19,98±2,42 kg, 9 yaĢ 13,10±2,73 kg, 10 

yaĢ 14,72±2,43 kg, 11 yaĢ 16,86±4,29 kg olarak saptamıĢtır (225). 

Haslofça ve arkadaĢları (2006) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=23) ve 8 yaĢ (n=46) toplam 69 

kız çocuğun ortalama pençe değerlerini 10,45 kgf olarak belirtmiĢlerdir (89). 

Haslofça ve arkadaĢları (2005) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=29) ve 8 yaĢ (n=51) toplam 80 

erkek çocuğun ortalama pençe kuvveti değerlerini 11.13 kgf olarak belirtmiĢlerdir (92). 

Turgut ve arkadaĢları (2006) yapmıĢ oldukları çalıĢmada kız deneylerin mekik 

değerlerini 6 yaĢ 14,42±6,99 adet, 7 yaĢ 15,98±7,34 adet, 8 yaĢ 18,33±7,44 adet, 9 yaĢ 

17,19±6,19 adet , 10 yaĢ, 15,76±4,05 adet, 11 yaĢ 15,04±7,98 adet olarak saptanmıĢtır (225). 

 Haslofça ve arkadaĢları (2006) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=23) ve 8 yaĢ (n=46) toplam 69 

kız çocuğun ortalama 30 sn‘deki mekik sayılarını 13,63 adet olarak belirtmiĢlerdir (Haslofça 

E., Haslofça F., Kutlay E.: 7 – 8 YaĢ Kız Çocuklarında Fiziksel Uygunluk Parametreleri 

Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, 9. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, 3-5 

Kasım, 2006.). 

Yüzgül  ve Müniroğlu (2001) yapmıĢ oldukları çalıĢmada 7-12 yaĢ grubu toplam 255 

çocuktan 7 yaĢ grubunun   mekik  ortalama değerlerini kızlarda (n=22) 6.05±0.38 tane, 

erkeklerin (n=25) 7.480.61, 8 yaĢ grubu kızların (n=17)  mekik ortalamalarını 6.710.76 

adet, 8 yaĢ (n=16) erkeklerin 9.810.67, 9 yaĢ kız (n=21) grubunun mekik ortalama 

değerlerini 9.330.63, 9 yaĢ erkeklerin (n=28) 10.890.74 bulurken 10 yaĢ  kız (n=16) 

grubunun mekik ortalamalarını 10.750.77 adet, 10 yaĢ erkeklerin (n= 25) mekik ortalamaları 

11.240.67,  11 yaĢ kız (n=20) grubunun mekik ortalamalarını 19.95187 adet, 11 yaĢ erkek 
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(n=18) grubunun mekik ortalamalarını 18.67196 ve son olarak 12 yaĢ grubunun kızlarının 

(n=27)mekik ortalamalarını 19.78196 adet, erkeklerinin ise 24.902.22 tane olarak 

bulmuĢlardır (250). 

 Lefkof (1986) çalıĢmasında 80 kız ve 80 erkek 3-7 yaĢ grubu çocuklardan bir grup 

oluĢturmuĢ. Fleksör gövde kaslarına izometrik ve izotonik kasılma ile mekik yaptırdığında 

cinsiyetler arası fark bulamamıĢ ancak yaĢ büyüdükçe izometrik kasılma sayısında artıĢ 

sağlandığını ve erkeklerin kızlardan 20 tane daha fazla mekik çektiklerini belirtmiĢtir (Lefkof, 

M. B.:  "Trunk Flexion Ġn Healthy Children Aged 3 To 7 Years." Phys Ther 66(1): 39-44 , 

1986.). 

Turgut ve arkadaĢları (2006) yapmıĢ oldukları çalıĢmada kız deneylerin 20 m sürat 

değerleri, 6 yaĢ kızlarda 5,28±0,54 sn, 7 yaĢ kızlarda 4,94±0,47 sn, 8 yaĢ 4,69±0,36 sn, 9 yaĢ 

144± 4,56 sn, 10 yaĢ 4,63±0,37 sn,11 yaĢ 4,22 ±0,38 sn olarak bulunmuĢtur olarak 

saptanmıĢtır (225). 

 Haslofça ve arkadaĢları (2006) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=23) ve 8 yaĢ (n=46) toplam 69 

kız çocuğun ortalama 10x5 m sürat koĢusu değerlerini 25,61 sn olarak belirtmiĢlerdir 

(Haslofça E., Haslofça F., Kutlay E.: 7 – 8 YaĢ Kız Çocuklarında Fiziksel Uygunluk 

Parametreleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, 9. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri 

Kitabı, 3-5 Kasım, 2006.). 

 Haslofça ve arkadaĢları (2005) çalıĢmalarında 7 yaĢ (n=29) ve 8 yaĢ (n=51) toplam 80 

erkek çocuğun ortalama 10x5 m mekik koĢusu değerlerini 24.47 sn olarak belirtmiĢlerdir 

(Haslofça E., Haslofça F., Kutlay E.: 7 – 8 YaĢ Erkek Çocuklarında Fiziksel Uygunluk 

Parametreleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Sempozyumu, 10-11 Haziran, 2005.). 

 Haslofça ve arkadaĢları (2000) altı haftalık yaz spor okulu programı sonunda 9.5±2.5 

yaĢ kızlarda sprint 10x5 m. mekik koĢusu değerlerinde % 4.39 artıĢ, erkeklerde % 3.90 artıĢ 

olduğunu belirtmiĢlerdir (Haslofça E., Kutlay E., Haslofça F., Özkol M.Z.: Altı Haftalık Yaz 

Spor Okulu Eğitiminin  6-13 YaĢ Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk GeliĢimine 

Etkileri,VI. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, 

Ankara, 2000.). 
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 Praagh ve arkadaĢları (1986) 7-12 yaĢ kız çocuklarının (n=406) 10x5 m. mekik koĢusu  

değerlerini 25.36±1.74 sn, erkeklerin (n=437) 24.25±2.43 sn olarak bulmuĢlardır (Praagh 

E.V., Lofi A., Brandet J.P, Cazorla G.: Evaluation De La Batterie Eurofit En Milieu Scolarie 

En France, 5 E Seminaire Europeen De Recherche Sur I‘ Evaluation De L‘aptitude Physique 

(Rapport), Formia (Ġtalie), 12-17 Mayıs, S.127-131, 1986. 

Turgut ve arkadaĢları (2006) yapmıĢ oldukları çalıĢmada kız çocukların 1 mil koĢu 

değerlerini 6 yaĢ kızların 12,46±1,70 dk, 7 yaĢ kızların 11,82±1,33 dk, 8 yaĢ 11,79±1,32 dk, 9 

yaĢ 11,73±1,59 dk, 10 yaĢ 11,28±1,12 dk, 11 yaĢ 10,78±1,38 dk olarak saptanmıĢtır (225). 

  Küçükoğlu ve arkadaĢları (1992) yapmıĢ oldukları çalıĢmada AAHPERD YFT 

prosedürlerini kullandıkları çalıĢmalarında dört haftalık yaz okulu çalıĢmalarının 8-9 yaĢ 

grubu çocuklarda kuvvet ve genel dayanıklılık kapasitelerini olumlu yönde geliĢtirdiğini 

saptamıĢlardır (  Küçükoğlu S., Gür H., Çelebi B., HaĢıl N., Cesur A., TaĢkın T.: Yaz Spor 

Okullarının 7-15 YaĢ Grubu Çocuklarda Fiziksel GeliĢim Üzerine Etkileri, II. Ulusal Spor 

Bilimleri Kongresi, 20-22 Kasım, Hacettepe- Ankara, S.282, 1992.). 

  Ġnan (1989) Altı yaĢ (n=64) grubu çocuk üzerinde Morris, Atwater, Williams ve 

Wildmore‘un motor geliĢim testlerini uygulamıĢtır. Cimnastik yapan ve yapmayan çocukların 

değerlerini karĢılaĢtırdığında cimnastik sporu ile uğraĢan çocukların motor performanslarının 

yapmayanlara göre daha yüksek olduğunu saptamıĢtır (    Ġnan B.: Okul Öncesi Eğitim 

Kurumlarında Beden Eğitimi ÇalıĢmalarının 6 YaĢ Grubu Çocuklarının Motor GeliĢimlerine 

Etkileri Üzerine Bir AraĢtırma, YayımlanmamıĢ Bilim Uzmanlığı Tezi, G.Ü. Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, S.22-25, Ankara, 1989.). 

  Küçükkaya (1989) okul öncesi 5-6 yaĢ grubu kız ve erkek çocukların motor 

geliĢimlerinin sağlanmasında oyunun yeri ve önemi adlı çalıĢmasında 5-6 yaĢ grubu kız-erkek 

çocuklara bir yıl süre ile belirlediği 100 hedef davranıĢı öğretmeye çalıĢmıĢ ve becerileri 

yaptı-yapamadı diye değerlendirdiğinde yıl sonunda çocukların % 85 oranında verilen motor 

öğrenmeleri gerçekleĢtirdiklerini saptamıĢtır (Küçükkaya E.: Okul Öncesi 5-6 YaĢ Grubu Kız 

Ve Erkek Çocukların Motor GeliĢimlerinin Sağlanmasında Oyunun Yeri Ve Önemi, 

YayımlanmamıĢ Bilim Uzmanlığı Tezi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, S.14-17, Ankara, 

1989). 
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  Bohren ve Vlahov (1989) okul öncesi dönemde hareket eğitimi alan 146 çocuğun 

motor geliĢim testlerinin performansında hareket eğitiminin ilerletici etkileri olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca 5-6 yaĢları arasında alınan hareket eğitiminin cinsiyetler arasında 

farklılık yaratmadığını belirtmiĢlerdir (Bohren J.M. And Vlahov E.: Comparison Of Motor 

Development Ġn Preschool Children, 19: Paper Presented  At The Ġnternationala Conference 

On Early Education And Development, 21st. July 31, August 4. Hongkong, 1989.). 

  Müniroğlu (1995) bazı motor özelliklere (durarak uzun atlama, dinamik ve statik 

denge ve koĢu) etki eden  faktörleri belirlemek amacı ile yapmıĢ olduğu çalıĢmasında 320 

(160 özel, 160 resmi) anaokulu çocuğunun motor özelliklerini ölçmüĢlerdir. Sonuçta resmi 

anaokullarına devam eden çocukların motor performans değerlerinin özel anaokullarına 

devam eden çocuklara göre daha iyi olduğunu, beĢ yaĢ çocuklarının 4 yaĢ çocuklarına göre 

motor performans değerlerinin daha yüksek olduğunu, motor performans değerlerinin ev 

ortamı ve çevresel Ģartlar, anne-babanın geçmiĢte spor yapma durumları ve arkadaĢ sayısının 

etkilediğini belirtmiĢtir (   Müniroğlu S.: Anaokullarına Devam Eden 4-5 YaĢ Grubu 

Çocukların Motor GeliĢim Düzeylerine Etki Eden Bazı Faktörler Üzerine Bir AraĢtırma, 

Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı 

(Çocuk GeliĢimi), (DanıĢman Prof. Dr. Mine Mangır), 1995.).  

Gürle (1987) Denizli ilinde yapmıĢ olduğu çalıĢmada 6-8 yaĢ çocukların 6 aylık 

hareket eğitimi sonrası statik dengelerini, durarak uzun atlama ile patlayıcı kuvvetlerini ve 

otur-eriĢ ile esnekliklerini  çalıĢma öncesi -3-6. aylarda olmak üzere ölçmüĢtür. Sonuçta ilk üç 

ayda küçük yaĢ grubunda daha sonraki aylarda diğer yaĢlarda da anlamlı farklılık olmuĢtur. 

Hareket eğitimi alan grupta almayanlara göre % 24 oranında bir geliĢme görülmüĢtür (86). 

Reeves (1999) ve arkadaĢları  5-6 yaĢ çocukların (n=51) büyük motor becerileri ve 

fiziksel uygunlukları ile iliĢkisini araĢtırmak için yapmıĢ oldukları çalıĢmada çeĢitli  fiziksel 

uygunluk komponentlerinin, 1/2-mil koĢu,  Prudential PACER test, vücut kompozisyonu, 

omuz esnekliği, gövde taĢıma, esneklik, mekik ve bükülü kol asılma ile iliĢkili  Bruininks-

Oseretsky test bataryasının içerdiği motor performans testleri koĢu, hız, çeviklik, denge, 

bilateral koordinasyon ve kuvvet testlerine bakmıĢlar ve yarım mil koĢu performansının vücut 

ağırlığı  veya relatif vücut yağı ile anlamlı bir korelasyona sahip olduğunu, fiziksel uygunluk 

parametreleri ve  motor becerilerinin yarım mil koĢusu ve denge ile negatif korelasyona 

prudential pacer testteki bilateral koordinasyon ve, kuvvet ile pozitif korelasyona sahip 
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olduğunu belirtmiĢlerdir.  Yarım mil koĢ-yürü testinde iki grup arasında fark bulunamazken 

vücut ölçüsü arttıkça denge, bilateral koordinasyon ve kuvvet değerleri prudential pacer 

testteki kuvvet değeri artmıĢtır. Yarım mil koĢ-yürü testinin süresinin negatif olarak 

etkilendiğini belirtmiĢlerdir (   Reeves L, Broeder Ce, Kennedy-Honeycutt L, East C, Matney 

L. Relationship Of Fitness And Gross Motor Skills For Five- To Six-Yr.-Old Children. 

Department Of Physical Education, Exercise, And Sport Sciences, East Tennessee State 

University, Johnson City 37614-0654, Usa. Pmıd: 10665005 Percept Mot Skills. Dec;89(3 Pt 

1):739-47, 1999.). 

Valentini (1999) 5-6 yaĢ grubu anaokulu çocuklarında 12 hafta süre ile, haftada 2 gün, 

35 dakika uygulanan motor beceri çalıĢması sonunda deney grubunun hem motor becerilerde 

hem de fiziksel yeterlilikte kontrol grubundan daha iyi dereceler aldıklarını ifade etmiĢtir 

(230). 

  Martin (2001) motivasyonu artırıcı programın motor öğrenme ve günlük yaĢamdaki 

davranıĢlara etkisini araĢtırdığı çalıĢmada, deney grubuna 12 haftalık oyun eğitim programı  

sonunda çalıĢma grubunun kontrol grubuna göre performanslarında önemli artıĢ olduğunu 

belirtmiĢtir (Martin A D., Ward R.: Body Composition Measurement Ġn Pediatric Exercise 

Science. Ed: Docherty D., S. 87-128, Human Kinetics, USA, 1996.). 

  Küçükkaya (2001) okul öncesi 5-6 yaĢ kız ve erkek çocukların motor geliĢimlerinin 

sağlanmasında oyunun yeri ve önemi adlı çalıĢmada 100 hedef davranıĢ içeren gözlem formu 

oluĢturmuĢtur. Üç ay süre ile her gün 60-90 dakikalık oyun eğitimi vermiĢ ve hedef 

davranıĢların kazandırılıp kazandırılamadığına bakmıĢtır. Üç ay süre sonunda 100 hedef 

davranıĢtan % 85‘i kazandırılmıĢ, % 15‘inin ise kazandırılamadığı belirtmiĢtir (Küçükkaya E.: 

Okul Öncesi 5-6 YaĢ Grubu Kız Ve Erkek Çocukların Motor GeliĢimlerinin Sağlanmasında 

Oyunun Yeri Ve Önemi, YayımlanmamıĢ Bilim Uzmanlığı Tezi, G.Ü. Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, S.14-17, Ankara, 1989.). 

  Dursun ve Demirhan (2004) beden eğitimi programının 6 yaĢ okul öncesi çocuklarının 

motor beceri performanslarına etkileri adlı çalıĢmalarında 26 kontrol, 28 deney grubu toplam 

54 anaokulu çocuğuna uygulanan beden eğitimi programının etkisine bakmıĢlar. Morris ve 

arkadaĢlarının test prosedürlerini uygulamıĢlar ve iki grubun ön test değerleri arasında fark 

bulamazken son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) farklılık 
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bulmuĢlardır. Cinsiyetler arasında tenis topu fırlatmada anlamlı (p<0.05) farklılık 

bulmuĢlardır (   Dursun Z., Demirhan G.: Effect Of Physıcal Educatıon Program On Motor 

Skıll Performance Of Sıx Years Old Preschool Chılderen, The 10 
Th

 Ichper Sd Europe 

Congress, Tssa 8 
Th

 International Sports Science Congress Abstract Book, P.56, November 

17-20, Antalya, 2004.. 

Welsman ve Armstrong (1998) 5-7 yaĢ grubu Ġngiliz çocukları üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada erkek çocukların bütün fiziksel aktivite ölçümlerinde kızlardan daha yüksek 

olduğunu bulmuĢlardır (237). 

 Chai ve arkadaĢları (2002) 5-17 yaĢ arası 1631 çocuk üzerinde yaptıkları çalıĢmada 

düzenli beden eğitimi dersine giren çocuklarda ĢiĢman sınıfına girme oranı % 18.13 iken, 

düzenli beden eğitimi dersine girmeyen çocukların % 26.5 olarak bulmuĢlardır (Chai D., 

Kaluhiokalani N., Ho K.: Childhood Obesity And The Physical Education Curriculum. The 

44th Ichper Sd Word Congress, P68-72. Taipei. Taiwan, June 26-29, 2002.). 

 Hollmann (1991) tarafından çocukluk ve adolesan dönemlerinde düzenli yapılan 

fiziksel aktivitelerin fiziksel uygunluk ve motor becerilerin geliĢmesinde etkili olduğu 

belirtilmektedir (95). 

 Grund ve arkadaĢları (2000) 5-11 yaĢ arası çocukların fiziksel aktivite, fiziksel 

uygunluk, kas kuvveti ve beslenme durumlarını belirlemeye yönelik yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada fiziksel uygunluğu en iyi olan çocukların beden ağırlıkları en az olanlar olduğunu 

ve günlük TV izleme saati daha fazla olan çocukların düĢük O2 pompaladıklarını 

belirtmiĢlerdir. Kas kuvvetine göre gruplandırma yapıldığında  4-7.5 yaĢ grubu çocuklar 

arasında beslenme durumları, enerji tüketimi, fiziksel aktivite ve uygunluklarında farklılık 

bulamamıĢlardır. Fakat 7.6-11 yaĢ grubu çocukların en büyük kas kuvvetine ve yağsız kas 

kitlesine sahip olmalarına rağmen BKĠ, skinfold, yağ kitlesi ve yağsız kitle değerlerinin düĢük 

olduğunu, TV izleme oranı ile yağ dokusu arasında pozitif iliĢki olduğunu bulmuĢlardır. 

Sonuç olarak obez ve aĢırı beden ağırlığı olan çocukların normal kilolu çocuklara göre daha 

az fiziksel uygunlukları olduğu ve daha fazla TV izlediklerini saptamıĢlardır (Grund A, Dilba 

B, Forberger K, Krause H, Siewers M, Rieckert H, Muller Mj. Relationships Between 

Physical Activity, Physical Fitness, Muscle Strength And Nutritional State Ġn 5- To 11-Year-

Old Children. Eur J Appl Physiol. Pmıd: 10985597 Aug;82(5-6):425-38. 2000.). 
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  Henneberg ve arkadaĢlarının (1998) 6-18 yaĢ arası 4000 çocuk arasından boyu kısa 

olanlarını seçerek ( % 5 percente girenler) düĢük sosyo-ekonomik (302 erkek ve 304 kız) ve 

orta-yüksek sosyo-ekonomik koĢullarda (109 erkek, 123 kız) yetiĢen  çocukların  değerlerini 

karĢılaĢtırdıklarında düĢük sosyo-ekonomik koĢullarda büyüyen çocukların orta ve yüksek 

sosyo-ekonomik koĢullarda büyüyen çocuklara göre daha   kısa bacakları, uzun  gövdeleri, 

dar omuzları, dar kalça ve gögüsleri, ince yağ dokusu, daha kısa kol çevresi ve çok daha 

kayda değer Ģekilde daha zayıf ve daha düĢük neuromuscular reaksiyon zamanları olduğunu 

bulmuĢlardır. Biepicondylar çap ve kalp atım oranları arası düĢük faklılık bulmuĢlardır (Hazar 

M.: Beden Eğitimi Ve Sporda Oyunla Eğitim. S.13, Tutibay Yayınları, 2. Baskı, 1997.). 

Wan-der Mars and Butterfield (1987) 3-6 yaĢ arası çocuklara fiziksel eğitim vermiĢler 

ve eğitim sonrası deney grubunun koĢu, fırlatma, yakalama, sıçrama ve tırmanma değerlerini 

kontrol grubuna göre daha yüksek bulduklarını belirtmiĢlerdir (233). 

Yoshizawa ve arkadaĢları (1997), onsekiz aylık dayanıklılık antrenmanının maksimal 

aerobik güce etkisi adlı çalıĢmalarında 4-6 yaĢ çocuklarına altı ay boyunca haftada 6 gün 915 

m koĢu yaptırmıĢlar sonucunda 4-5 yaĢ kızlarda, 5-6 yaĢ kız ve erkeklerde ilk bir yıl sonunda 

çok olumlu bir fark elde edildiğini bildirmiĢlerdir (248). 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETĠMĠNDE E-ÖĞRENME 

Serkan ġENDAĞ
*
Osman EROL

**
Nihal DULKADĠR

***
 

ÖZET: 

Çağımızın en etkili iletiĢim ve eğitim araçlarından birisi olan internet çeĢitli yönleri ile sürekli 

bir değiĢim ve geliĢim içindedir. Ġnternet teknolojisinin meydana getirdiği değiĢim ve 

dönüĢümler eğitimsel etkinliklerde, öğretimden öğrenmeye bir paradigma kaymasının 

yaĢanmasına neden olmuĢtur. Bu bağlamda e-öğrenme gibi öğrenmenin zamandan, mekandan 

bağımsız olarak gerçekleĢtirilmesini ve bireyselleĢtirilmesini amaçlayan yaklaĢımlar gün 

geçtikçe yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu bağlamda eğitimde pek çok disiplinde e-öğrenme 

uygulamalarından yararlanılması çağın gerektiği teknolojik yeterliliklerle donanmıĢ 

öğretmenlerin yetiĢtirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümü öğretmen adaylarının eğitiminde e-öğrenme uygulamalarının iĢe koĢulması teknoloji 

ile iç içe büyüyen yeni binyıl öğrencilerinin öğretmenlerinden beklenen teknolojik 

yeterliliklerin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu çalıĢmada e-öğrenme ile ilgili 

temel kavramlar ve ilkeler üzerinde durulmuĢ, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi konusunda 

gerçekleĢtirilebilecek bazı e-öğrenme uygulamalarına yer verilmiĢ, ülkemizde bu tür 

çalıĢmaların yapılması konusunda neler yapılabileceği tartıĢılarak öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, E-Öğrenme, Çevrimiçi Öğrenme 

Çevreleri 

ABSTRACT:  

Internet which is one of the most effective communication and education tool of the new 

millennium has lasting change and development. Recent changes and transformations in the 

Internet have led to a paradigm shift from teaching to learning. In this context, the approach 

such as e-learning which enables to learn without limitation of time and place is getting 

common use. Use of  e-learning applications in education has a great importance in education.  
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Using e-learning activities  for teacher candidates of Physical Education and Sports Teaching 

Department is very important to work with technology. In this study, e-learning concepts and 

principles are emphasized and some e-learning applications about Physical Education and 

Sports Teaching are mentioned. Also, studies in our country are discussed and suggestions 

offered. 

 

GĠRĠġ 

Sürekli geliĢen teknoloji 21. yüzyılda toplumları sanayi toplumundan bilgi toplumuna 

dönüĢtürmüĢtür. Bu dönüĢüm ekonominin de merkezine bilgiyi yerleĢtirmiĢtir. Güçlü bir 

ekonomiye sahip olmanın yolu bilgiyi elinde bulundurmaktan geçmektedir. Böyle bir rekabet 

ortamında bilgiye ulaĢmanın en kolay yolu ise teknolojik geliĢmeleri yakından takip 

edebilmek ve onları kullanabilmektir (Torkul vd., 2005; Safran vd., 2007). Bu bağlamda 

günümüz iĢ dünyası ve çalıĢma koĢulları ile gereksinim duyulan insan gücü profilinde köklü 

değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Bunun temelinde toplumlara hâkim olan, onlara yön veren, 

yöneten ve küresel dünyada dengeleri değiĢtiren bilginin hızlı değiĢimi ve dönüĢümü 

yatmaktadır. Günümüzde araĢtıran, sorgulayan, bilgiyi kullanabilen ve dönüĢtürebilen, 

yaratıcı düĢünme, yansıtıcı düĢünme, karar verme, eleĢtirel düĢünme gibi üst düzey düĢünme 

becerilerine sahip bireyler yetiĢtirmek toplumların çağdaĢ dünyada rekabet edebilmesi ve 

ayakta kalabilmesi için önemli bir gereksinim haline gelmiĢtir. Bu gereksinimleri 

karĢılayabilmek için toplumların eğitim sistemlerini çağdaĢ dünya ile rekabet edebilir bir 

düzeyde tutmaları gerekmektedir. Bu nedenle de eğitim sistemlerinin yenilikçi yaklaĢım ve 

teknolojilerle uyumlu dönüĢümün sağlanması gerekmektedir (ġendağ, 2008a). Eğitim 

sistemlerinde yaĢanan dönüĢümün baĢ mimarlarından birisi teknolojik geliĢmelerdir. 

Teknoloji bilgiye ulaĢımı, bilginin saklanmasını, paylaĢılmasını ve iletilmesini 

kolaylaĢtırmıĢtır. Bilginin zaman ve mekandan bağımsız olarak hızlı bir Ģekilde iletilmesini 

sağlayan internet kısa bir sürede çok önemli bir geliĢim göstermiĢtir. Ġnternetin sağladığı bu 

avantajlar alternatif eğitim olanakları sunmaya baĢlamıĢ ve internet eğitim alanında etkin 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ġnternetin eğitimde etkin kullanımı ile eğitimde kaliteyi artırmak 

olanaklı görünmektedir.  

 

Ġnternetin hem öğreticilere hem de öğrencilere sağladığı pek çok yararlar vardır. Ġnternet 

sayesine öğrenciler (Khan, 2001; Rosenberg, 2001; Beasley ve Smyth, 2004); 
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 Bilgiye daha hızlı ulaĢabilirler. 

 Bilginin birçok formatına (ses, görüntü ve yazı vb.)ulaĢabilirler. 

 Çokluortamlar sayesinde daha etkili öğrenebilirler. 

 Simülasyonlar sayesinde yaĢayarak öğrenebilirler. 

 Öğreticiler ve öğrenciler birbirleri ile iletiĢime geçebilir, 

  Bireysel öğrenme olanağı ile kendi öğrenme hızlarına göre öğrenebilirler.  

 Ġstedikleri içeriğe istedikleri zaman eriĢebilirler.  

 Diğer öğreneciler ile iĢbirliği yapabilirler. 

 Kendi öğrenmelerini denetleyip kendilerini değerlendirebilirler. 

 EĢzamanlı ya da eĢzamansız olarak ders içeriği ile etkileĢim kurabilirler.  

 

Yukarıda belirtilen nedenler göz önünde bulundurulduğunda eğitimde birçok disiplinin 

internetten yararlanması çağın gerektirdiği öğretmenlerin yetiĢtirilmesini gerekli kılmaktadır 

(Ünsal, 2004). Bu nedenle Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretmen adaylarının eğitiminde   

e-öğrenme uygulamalarının iĢe koĢulması teknoloji ile iç içe büyüyen yeni binyıl 

öğrencilerinin öğretmenlerinden beklenen teknolojik yeterliliklerin sağlanması açısından 

oldukça önemlidir. Bu çalıĢmada e-öğrenme ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler üzerinde 

durulmuĢ, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi konusunda gerçekleĢtirilebilecek bazı e-öğrenme 

uygulamalarına yer verilmiĢ, ülkemizde bu tür çalıĢmaların yapılması konusunda neler 

yapılabileceği tartıĢılarak öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

 

Günümüzde, yeni öğrenme yaklaĢımları ile özellikle yapılandırmacı yaklaĢımla büyük bir 

uyum içinde olan teknolojilerin baĢında internet gelmektedir. Internet‘e bağlı teknolojiler 

zamandan ve mekandan bağımsız, esnek ve çekici öğrenme araçları sunarak öğrenmenin 

bireyselleĢmesine birden fazla duyuya ve zeka türüne hitap etmesi ile öğrenme çevresinin 

zenginleĢmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Ġnternet teknolojileri içinde ise en popüler 

kullanım alnına sahip Ģüphesiz WWW teknolojisidir. Kısaca web olarak ifade edilen 

WWW‘nin, 1989‘da Tim Berners-Lee tarafından Cern laboratuarlarında geliĢtirilmesi eğitim 

amaçlı bilgisayar kullanımında çok önemli bir dönüm noktası olmuĢtur. Web, internetin 

yaygınlaĢmasında ve hızının artmasında en büyük paya sahip olan teknolojilerden birisidir.  

www ile ses, görüntü ve resim gibi çokluortam özelliklerinin internete taĢınması, internetin 

daha çekici ve esnek bir yapıya kavuĢmasını sağlamıĢtır. Günümüzde halen internet deyince 
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pek çok insanın aklına ilk olarak web gelmektedir. Web teknolojisindeki bu geliĢmelerin yanı 

sıra, eğitim alanında son yıllarda popülaritesi artan yapılandırmacılık akımının doğasıyla 

internetin kendine özgü çekici, esnek ve kullanıcı merkezli yapısının büyük anlamda 

örtüĢtüğü görülmektedir (ġendağ, 2008b) .  

 

Son yıllarda eğitimde internet kullanımı konusunda e-öğrenme kavramı sıklıkla 

kullanılmaktadır. Daha çok çalıĢma dünyası için gerçekleĢtirilen uygulamalara atıfta bulunan 

daha kapsamlı bir kavram olan e-öğrenme kavramı son yıllarda daha yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin, Driscoll (2002) e-öğrenmenin çatı bir kavram olarak 

kullanılmasına vurgu yaparak e-öğrenmeyi elektronik araçlara/medyalara dayalı olarak 

yapılan eğitimler olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda e-öğrenme internet, intranet ve diğer 

ağlar ve mobil teknolojiler yardımıyla gerçekleĢtirilen eğitimlerin yanı sıra elektronik ortamın 

tüm olanaklarının kullanılmasına atıfta bulunan bir eğitim anlayıĢını yansıtmaktadır.  Bunun 

yanı sıra çevrimiçi öğrenme, e-öğrenmenin bir öğrenme yöntemine vurgu yapan anlamının 

aksine daha çok ortama ve teknolojiye vurgu yapan bir anlama sahip olması nedeniyle, 

çevrimiçi öğrenme kavramından daha çok çevrimiçi öğrenme çevreleri kavramı yaygın bir 

Ģekilde kullanılmaktadır. Bu bağlamda çevrimiçi öğrenme çevreleri, herhangi bir eğitsel 

amaca ulaĢmak için öğretme-öğrenme etkinliklerinin tasarlanmasında ve uygulanmasında 

internet, intranet (özel internet) ya da yerel bir ağa bağlı teknoloji bileĢenlerinin tamamının ya 

da bir bölümün zengin, esnek ve etkileĢimli öğretme-öğrenme etkinlikleri gerçekleĢtirmek ya 

da desteklemek amacıyla kullanıldığı ortamlar olarak tanımlanabilir.  

 

Çevrimiçi öğrenme ortamları genel olarak veri tabanları, forum, sohbet,  dergiler, 

yazılımların alınabileceği merkezler ve tartıĢma listeleri gibi çok genel olanakların yanı sıra, 

özel olarak tasarlanan bazı çevrimiçi ortamlar ise uyarı tahtaları, sıkça sorulan sorular, geçmiĢ 

sınav kâğıtları, daha önce kullanılan materyaller gibi olanaklar sunmaktadır (Joliffe, Riter ve 

Stevens, 2001).Çevrimiçi öğrenme çevrelerinden farklı Ģekillerde yararlanılabilir. Bunlar: 

1. Yüzyüze eğitimde ders dıĢı destek materyali olarak çevrimiçi ortamlardan yararlanma 

2. Eğitimlerin belirli bölümlerini yüzyüze belirli bölümlerini çevrimiçi olarak 

gerçekleĢtirme 

3. Hiçbir Ģekilde yüzyüze bir eğitim olmaksızın dersin tamamını çevrimiçi ortamdan 

gerçekleĢtirme 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠNDE DERS DIġI ETKĠNLĠKLERDE 

ÇERVĠMĠÇĠ ÖĞRENME ÇEVRELERĠNDEN YARARLANMA 

 

Çevrimiçi ortamın ders dıĢı destek materyali olarak kullanılmasında çoğunlukla internet ve 

internetteki hazır servisler kullanılır. Nadiren de olsa lokal ağ ve intranetler üzerindeki 

kurumsal paylaĢımlarda bu tür etkinliklerde kullanılabilmektedir. Ġnternet‘te mevcut 

kaynaklara eriĢim sağlayan baĢta arama motorları, portallar, öğrenme grupları, forumlar, 

sosyal ağlar, bloglar, wikiler, görüntü ve ses paylaĢımları, öğrenme nesnesi ambarları, hazır 

benzeĢimler ve animasyonlar genellikle öğretici tarafından verilen yönlendirmeler yardımı ile 

ders dıĢı etkinliklerde kullanılabilir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde öğreticiler bu tür 

hazır materyallerden rahatlıkla yararlanabilirler. Böyle bir eğitimde öğretici dersini yüzyüze 

gerçekleĢtirir. Daha sonra öğretici ya öğrencilere belirli sınırlılıklar çerçevesinde kaynak 

bulma konusunda yönlendirmelerde bulunur ve öğrenci kendi isteği ve iradesiyle internete 

yönelir ya da öğretici daha önceden belirlediği internet kaynaklarına öğrencileri yönlendirir. 

Bu bir anlamda internet/web destekli eğitim olarak yorumlanabilir. Ancak bu gibi eğitimlerde 

öğretici kontrolü ve denetim oldukça zordur. Öğreticinin öğrencinin hangi kaynağı ne kadar 

okuduğu neyi ne kadar derinlemesine araĢtırdığı gibi konularda fikir sahibi olması oldukça 

zordur. Bununla birlikte öğrenci daha az yönlendirme alarak daha özgürce hareket 

edebilmektedir. Örneğin Ġnsan Anatomisi dersi kapsamında öğretici ders öğretimini yüzyüze 

gerçekleĢtirdikten sonra aĢağıdaki gibi bir internet kaynağı ile etkileĢime geçmeleri 

konusunda öğrencileri yönlendirebilir. 
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Yukarıdaki öğrenme nesnesi www.wisc-online sitesinden elde edilmiĢtir. Bu tür etkileĢimli 

öğrenme araçları öğrencilerin tekrar ve alıĢtırma yapmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca 

öğrenci böyle bir araca zamandan ve mekandan bağımsız olarak eriĢebilirler. Bu tür araçların 

yanı sıra öğrencilerin okuma yapabilecekleri statik web kaynakları da vardır. Örneğin, 

aĢağıdaki web kaynağı Beden Eğitimi ve Spor Bölümündeki öğrencilerin antrenman bilgisi 

becerilerine yönelik kazanımlarını desteklemek için ders dıĢı bir etkinlik olarak 

yönlendirilmesi sağlanabilir. 

http://www.wisc-online/
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Ayrıca öğreticiler bu tür statik okuma kaynaklarının yanı sıra bazı görüntü paylaĢım 

platformlarını kullanarak verdikleri eğitimlere yönelik görüntülü ve sesli kaynaklara 

öğrencilerini yönlendirebilirler. Örneğin aĢağıdaki Web kaynağında basketbol eğitimine 

yönelik bir video görüntüsü bulunmaktadır.  
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Öğreticiler isterlerse blog ve/veya wiki oluĢturma hizmeti veren servislerden birini kullanarak 

basit bir Ģekilde hazırladıkları blog/wiki sayfaları üzerinden ilgili kaynaklara bağlantılar 

sağlayarak öğrencilerini bu tür ders dıĢı etkinlik materyallerine yönlendirebilirler. 

Öğreticilerin blog kullanmaları dersi daha çekici hale getireceği gibi zaman ilerledikçe 

kendilerine ait  önemli miktarda elektronik kaynağa da sahip olmalarına olanak sağlayacaktır.  

 

Yukarıda belirtilen hazır çevrimiçi kaynaklar genellikle öğreticilere kontrol olanağı 

sağlamadığından öğreticinin öğrencinin öğrenme sonuçları hakkında fikir sahibi olmasını, 

öğrencinin bu ve benzeri etkinliklere katılım düzeylerinin ne olduğunun bilinmesini kısıtlayıcı 

bir faktör olarak görünmektedir. Ancak bunun yanı sıra bu ve benzeri hazır kaynaklar 

öğreticileri bu tür materyalleri hazırlamak için gerekli olan ekstra bilgi ve beceri zahmetinden, 

materyali hazırlamak için kaybedilen zamandan da kurtarmaktadır. Öğretmenler için bu 

konuda yaĢanan en büyük sıkıntı alanları ile ilgili bu ve benzeri materyalleri nasıl 

bulabileceklerini ve nasıl kullanabileceklerini bilmemeleri gibi görünmektedir. Öğreticiler 

eğitimde internet ve çevrimiçi uygulama seminerleri, hizmet içi eğitimler alarak bu konudaki 

bilgi ve becerilerini kazanıp geliĢtirebilirler.  

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠNDE HARMANLANMIġ E-

ÖĞRENME UYGULAMALARI 
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Okulda gerçekleĢtirilen eğitimlerde öğretici genellikle verdiği dersi daha önceden planladığı 

yöntem ve teknikler doğrultusunda uygulamaya çalıĢır. Eğer öğretici bir konunun öğretme-

öğrenme etkinliklerinde birden fazla yöntem ve tekniği belirli bir plan dahilinde 

harmanlayarak kullanıyorsa bu eğitime harmanlanmıĢ öğrenme (blended learning) 

denilmektedir. Her ne kadar en genel anlamı ile birden fazla yöntemin kullanılmasına iĢaret 

etse de genellikle bu harmanlama yüzyüze eğitim ile çevrimiçi eğitimin harmanlaması 

Ģeklinde gerçekleĢtirilen eğitimleri ifade etmede kullanılır. Örneğin Bielawski ve Metcalf 

(2003) harmanlanmıĢ eğitimi, öğretici merkezli eğitimler –yüzyüze-  ile bazı çevrimiçi 

öğrenme aktivitelerinin harmanlanmasıyla gerçekleĢtirilen eğitim olarak tanımlamaktadır. 

Literatürde benzer tanımlara rastlanmaktadır. Bu bağlamda kavramın kapsamını daraltmamak 

için yüzyüze eğitimler ile çevrimiçi öğrenmelerin harmanlandığı eğitimlere harmanlanmıĢ 

çevrimiçi öğrenme yada harmanlamıĢ e-öğrenme gibi ifadeler kullanmak daha yerinde 

olacaktır.  

 

HarmanlanmıĢ çevrimiçi öğrenmede temel amaç yüzyüze gerçekleĢtirilen eğitimde öğrenme 

ortamının zenginleĢtirilmesini, etkileĢim olanaklarının artırılmasını sağlamaktır. Bu durum 

yukarıda bahsedilen çevrimiçi ortamın ders dıĢı destek materyali sağlamada kullanılmasından 

pek çok yönüyle farklılık göstermektedir. HarmanlanmıĢ çevrimiçi öğrenmede genel olarak 

teknolojinin, özellikle de çevrimiçi ortamın ders içi etkinliklere pedagojik/andragojik ilkeler 

doğrultusunda belirli yöntemler kullanılarak entegre edilmesi söz konusudur. Söz konusu 

entegrasyonun nasıl yapılacağı öğretici tarafından önceden planlanır ve etkinlikler çoğunlukla 

önceden hazırlanmıĢtır. Burada en önemli konu sınıf ya da laboratuar ortamında 

internet/çevrimiçi ortamlara sağlıklı bir eriĢim olanağına sahip olunmasıdır. Çünkü bu tür bir 

eğitimde temel amaç çevrimiçi öğrenme etkinliklerinin ders içi etkinliklere entegre 

edilmesidir.  

 

Daha önce de belirtildiği gibi harmanlanmıĢ çevrimiçi öğrenme yüzyüze eğitim ile çevrimiçi 

ortamın harmanlanmasıyla gerçekleĢtirilmektedir. Fakat harmanlama iĢlemi nasıl 

yapılmaktadır? Dersin belirli bir bölümü yüzyüze daha sonra çevrimiçi olarak mı 

gerçekleĢtirilmektedir? HarmanlanmıĢ eğitim ile ilgili ilk uygulamalar yüzyüze verilen bir 

dersin sonunda öğrencilerin performanslarını değerlendirmek ve desteklemek amacıyla 

kullanılan EPDS (Elektronik Performans Destek Sistemi) kullanılmasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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EPDS bir yazılım yardımıyla elde edilen kazanımların performansa dönüĢtürülmesine 

yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu konudaki en yaygın örneklerden birisi ofis 

yardım menüsü olarak gösterilebilir. Bunun yanı sıra Ġçerik Yönetim Sistemleri de yüzyüze 

öğrenmelerle harmanlanarak kullanabilirler. EPDS sistemleri ve Ġçerik yönetim sistemleri 

daha fazla teknolojik altyapı bilgi, beceri ve uzmanlık gerektirdiğinden öğreticiler kurumsal 

destek almadan kendi olanaklarıyla bu tür eğitimleri gerçekleĢtirmekte zorlanabilirler. Ancak 

öğreticiler kendi olanakları ile temel ve basit bilgilerle kendilerine ait bir blog sitesi oluĢturup 

kolaylıkla derslerine entegre edebilirler.  AĢağıda bir blog örneği görülmektedir.  

 

 

 

Öğrenme sürecinin çevrimiçi ortama doğru daha fazla yönelmesi daha fazla teknik bilgi, alt 

yapı ve uzmanlık gerektirmektedir.  Bu bağlamda karĢımıza eğitimlerin tamamen çevrimiçi 

ortamda gerçekleĢtirildiği e-öğrenme uygulamaları çıkmaktadır. 

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠNDE E-ÖĞRENME 

UYGULAMALARI 

Derslerin tamamen çevrimiçi ortam gerçekleĢtirilmesi çok yönlü bir çalıĢma gerektirdiğinden 

öğreticilere bu konuda mutlaka kurumsal desteğin sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda e-

öğrenme uygulamaları gerçekleĢtirilirken aĢağıdaki gereksinimlerin karĢılanmalıdır. 
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 Sunucu, 

 Alanadı, 

 Teknik yardım ve destek 

 Gerekli yönetim yazılımları (örneğin, sanal sınıf yazılımları, öğrenme yönetim 

sistemleri, görüntülü-sesli konferans yazılımları vb.) 

 

E-öğrenme uygulamalarında sunucu, alanadı, teknik yardım ve destek ile ilgili gereksinimler 

genellikle öğreticilerin çalıĢtığı kurumlar tarafından sağlanırken, öğretici bu hizmetleri özel 

Ģirketler aracılığıyla da edinebilmektedir. Burada öğreticiye düĢen en önemli rol ilgili yazılımı 

kullanarak ders içeriğinin uygun öğretimsel yaklaĢımlar çerçevesinde hazırlanmasını 

sağlamaktır. Bu anlamda öğreticinin sahip olması gereken iki önemli yeterlilik alanı ortaya 

çıkmaktadır. Bunlardan birincisi öğreticinin konu alanı bilgisini yöneteceği uygun öğretimsel 

yaklaĢımlar konusundaki yeterliliklerdir. Bir baĢka deyiĢle öğretici hangi konuda hangi 

teknolojiyi, hangi yöntemlerle kullanarak öğretme-öğrenme etkinliklerini hazırlayacak? 

Ġkincisi ilgili yönetim sistemi yazılımını kullanmaya yönelik yeterliliklerdir. Bir baĢka deyiĢle 

öğretici ilgili konulara yönelik etkinlikleri hazırlayabilmek için kullanacağı yazılımla ilgili 

becerilere ne düzeyde sahiptir? Bu iki gereksinim tam olarak sağlandığında öğreticinin 

çevrimiçi dersler vermesi büyük ölçüde kolaylaĢmaktadır. 

 

Burada e-öğrenme sürecinin en önemli bileĢenlerinden birisi olan Öğrenme Yönetim 

Sistemlerine (ÖYS) değinmekte yarar vardır. E-öğrenme sürecinde içeriğin hazırlanması ve 

sunulması için uygun yazılımın seçilmesi önemli konuların baĢında gelmektedir. ÖYS, 

öğrenim sürecini planlamayı, değerlendirmeyi, uygulamayı sağlayan bir yazılım ya da web 

tabanlı bir teknoloji olarak tanımlanabilir. E-öğrenme ile etkin bir öğrenme ortamı sağlamak 

için bir ÖYS de olması gereken bazı özellikler vardır (Önal ve diğerleri, 2006; Aydın ve 

Biroğlu, 2008). 

 ArĢivleme ve dosya yönetimi, 

 Hızlı içerik yaratabilme, ekleyebilme, 

 Eğitici ve öğrencileri yetkilendirme, 

 Diğer Ġçerik oluĢturma diğer araçlarını (Dreamweaver, Flash, Word, 

PowerPoint gibi) destekleme, 

 Uyarlanabilir öğrenme desteği,  
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 Dinamik içerik oluĢturabilme, 

 Uygun maliyet, 

 Kolay kullanılabilirlik, 

 Sürekli geliĢtirilebilirliktir. 

 

E-öğrenmede ders geliĢtirmek için kullanılan pek çok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımların 

pek çoğu lisanslı ürünlerdir. Bunlardan bazıları, WEBCT, BLAKCBOARD, MOODLE‘dır. 

ÖYS yazılımlarının en yaygın kullanıma sahip olanlarından birisi de MOODLE‘dır. Bu 

yaygın kullanımın nedenlerinden birisi yazılımın ücretsiz olarak edinilmesidir. Ücretsiz 

olması ve geniĢ bir kullanım yelpazesine sahip olması nedeniyle burada kısaca Moodle 

öğrenme yönetim sistemi tanıtılacaktır. Moodle internet tabanlı ders ve web sitesi oluĢturmak 

için bir yazılım paketidir. Açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Moodle yüzelli ülkede 

kullanılmakta olup, yetmiĢ ayrı dil desteği vermekte ve iki yüz binden fazla kayıtlı kullanıcısı 

bulunmaktadır. Dersler modüller halinde kurulmaktadır. Linux, Unix, Windows ve Mac OS X 

iĢletim sistemlerine destek vermektedir. Kullanımı oldukça kolaydır, kullanıcının herhangi bir 

programlama ve veri tabanı bilmesine gerek yoktur. Genel kamu lisansına sahip olduğu için 

tamamen ücretsizdir. Açık kaynak kodlu bir yazılım olmasından dolayı geniĢ bir geliĢtirici 

kitlesine sahiptir. Yazılım geliĢtirici kitle tarafından sürekli test edilmektedir. Bu yüzden 

yazılımdaki güvenlik açıkları kapatılmakta ve sürekli yeni sürümleri çıkmaktadır (Elmas, Ç. 

Vd., 2008).  

 

Moodle aylık %10 kullanıcı büyümesine sahip ve genellikle öğretmenler ve eğiticilerin 

kullandığı bir yazılımdır. Moodle orta öğretimde, mesleki eğitim veren kurumlarda,  

üniversitelerde, devlet kurumlarında, Ģirketlerde, hastanelerde ve kütüphanelerde 

kullanılmaktadır. Moodle yazılımı ile öğreticiler; kurs etkinliği oluĢturabilir, içerik düzenleyip 

zenginleĢtirebilir, elektronik takvim üzerinden etkinliklerin ve derslerin takibini sağlayabilir, 

forum oluĢturabilir, e-posta gönderebilir, sesli, görüntülü ve eĢ zamanlı sohbet yapabilir, 

öğrencilerine modül üzerinden kiĢisel sayfa yapma imkanı sunabilir, sınav oluĢturarak geri 

bildirim ve düzeltme olanağı sağlayabilir, ödev ve uygulama toplayabilir ve bunları 

değerlendirebilirler. Eğitimciler ders oluĢturma modülü ile internet üzerinden eĢ zamanlı ya 

da eĢzamansız etkinlikler geliĢtirebilirler. Ayrıca bir ders içeriğine; ödev, forum. anket, wiki, 

blog, sınav, sözlük, sohbet aracı, çalıĢtay gibi diğer modüller de eklenebilmektedir. 
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Öğreticiler ödev modülü sayesinde, öğrencilere konularla ilgili ödevler verilebilir ve bunları 

moodle üzerinden toplayıp değerlendirebilir, bu modülü asenkron (eĢ zamansız) ve senkron 

(eĢ zamanlı) olarak kullanılabilirler. Öğrenciler hazırladıkları ödev ya da uygulamaları dosya 

ekleme (.doc,.cpp,.java vb.) aracı ile  moodle veri tabanına aktarabilirler. Eğitimciler, ödevler 

değerlendirildikten sonra öğrencilere e-posta yolu ile bilgi verilebilirler. Böylece sınıf içi ders 

aktiviteleri ders saatleri içinde yapılan bir etkinlik değil tüm hafta boyunca yapılan bir 

öğrenme etkinliğine dönüĢtürülebilir. Ayrıca Moodle‘da bir öğrencinin dönem boyunca 

yaptığı tüm etkinlikler, hangi ödevleri yapıp yapmadığının takibi çok kolaylaĢmaktadır. Bir 

nevi öğrencinin portfolyosu tutulabilir. Ödevlerin notlandırılması ve öğrencilere duyurulması 

daha kolay hale gelebilmektedir. Ayrıca öğretici ödev teslim süresini sınırlandırarak bahaneyi 

ortadan kaldırabilir (Kılınç, 2006). 

 

Öğreticiler öğrencilerin forum aracılığı ile bilgi paylaĢımı yapabilmelerini sağlayabilir.  Ders 

ile ilgili tüm duyurular forum aracılığıyla öğrencilerle paylaĢılarak öğrencilerin 

bilgilendirilmesi sağlanmıĢ olur. Öğrenciler diğer arkadaĢlarına ya da öğreticilere ödevler 

veya anlaĢılmayan konular ile ilgili sorular sorabilirler. Bu sayede öğrencinin öğrenmeye 

motivasyonu artırabilir, aktif katılımı sağlanabilir. Sınıf içinde soru sormaktan çekinen 

öğrenciler rahatlıkla soru sorabilir ve fikirlerini paylaĢabilirler. Sohbet modülü sayesinde ise 

öğrenciler öğreticiler aynı anda  yazılı olarak sohbet edebilirler (Kılınç, 2006).  

AĢağıda örnek bir MOODLE ders sayfası verilmiĢtir.  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Günümüzde iĢ dünyası ve çalıĢma koĢullarının gereksinim duyduğu insan gücü profilinde 

köklü değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Bu durum genelde kaçınılmaz olarak öğretmenlik 

mesleği alanını etkilediği gibi özelde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanını da 

etkilemiĢtir. Günümüzde araĢtıran, sorgulayan, bilgiyi kullanabilen ve dönüĢtürebilen, yaratıcı 

düĢünme, yansıtıcı düĢünme, karar verme, eleĢtirel düĢünme gibi üst düzey düĢünme 

becerilerine sahip öğretmenler yetiĢtirmek toplumların çağdaĢ dünyada rekabet edebilmesi ve 

ayakta kalabilmesi için önemli bir gereksinim haline gelmiĢtir. Bu gereksinimleri 

karĢılayabilmek için toplumların eğitim sistemlerini çağdaĢ dünya ile rekabet edebilir bir 

düzeyde tutmaları gerekmektedir. Bu nedenle de eğitim sistemlerinin yenilikçi yaklaĢım ve 

teknolojilerle uyumlu dönüĢümün sağlanması gerekmektedir. Eğitim sistemlerinde yaĢanan 

dönüĢümün baĢ mimarlarından birisi teknolojik geliĢmelerdir. Ġnternetin hem öğreticilere hem 

de öğrencilere bilgiye daha hızlı eriĢim, bilginin farklı formatlarda sunumu, çokluortam 

olanakları, yaĢayarak öğrenme gibi sağladığı pek çok yararlar vardır.  
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Eğitimde çevrimiçi öğrenme çevrelerinden Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğreticileri farklı 

Ģekillerde yararlanabilirler. Bunlardan birincisi yüzyüze ders dıĢı destek materyali olarak 

çevrimiçi öğrenme çevrelerinden yararlanmaktır. Bu bağlamda internette mevcut kaynaklara 

eriĢim sağlayan baĢta arama motorları, portallar, öğrenme grupları, forumlar, sosyal ağlar, 

bloglar, wikiler, görüntü ve ses paylaĢımları, öğrenme nesnesi ambarları, hazır benzeĢimler ve 

animasyonlar genellikle öğretici tarafından verilen yönlendirmeler yardımı ile ders dıĢı 

etkinliklerde kullanılabilir. Ġkinci olarak öğreticiler eğitimlerin belirli bölümlerini yüzyüze 

gerçekleĢtirirken belirli bölümlerini çevrimiçi olarak gerçekleĢtirebilirler. Ġnternetten bu 

anlamda yararlanılması harmanlanmıĢ e-öğrenme olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü olarak 

öğreticiler dersin tamamını çevrimiçi ortamdan gerçekleĢtirebilirler. Bu üçüncü olanak daha 

fazla teknik alt yapı ve uzmanlık gerektirdiğinden öğreticilere kurumsal desteğin sağlanması 

gerekmektedir. 

Sonuç olarak sürekli geliĢmeye açık olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

bölümlerinde çağın gerektirdiği koĢullarda eğitimin sağlanabilmesi için internetin öğretme-

öğrenme etkinliklerine entegre edilmesine gereksinim vardır. Bu bağlamda öğreticilere destek 

sağlamak amacıyla üniversitelerde uzaktan eğitim birimlerinin kurulmasına gereksinim 

vardır. Bunun yanı sıra ülkemizde Beden Eğitimi ve Spor alanında internet üzerinden 

kullanılabilecek yeterli sayıda Türkçe olarak hazırlanmıĢ web kaynağının bulunmadığı 

görülmektedir. Bu bağlamda Ülkemizde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanına yönelik 

öğrenme nesnelerinin geliĢtirilebilmesi için Beden Eğitimi ve Spor konu alanı uzmanları ile 

ilgili diğer alan uzmanları disiplinler arası projeler gerçekleĢtirmelidirler. Bu bağlamda Beden 

Eğitimi ve Spor alanında hazırlanan öğrenme nesnelerinin paylaĢılması için tüm üniversiteler 

arasında internet üzerinden paylaĢıma açık öğrenme nesnesi ambarlarının da oluĢturulması 

gerekmektedir.  
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ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE 

SPOR  TERCĠHLERĠ 

 

Dr. Çelik Kayapınar Fatma*            Dr. SavaĢ Behsat.* 

 

*Yrd.Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

 

ÖZET 

ÇalıĢmanın amacı; ilköğretim ve lise öğrencilerinin  tercih ettikleri ders ve spor 

branĢlarını belirlemektir. AraĢtırmada, öğretim kademesi, cinsiyet, okulda spor salonu olup 

olmaması bağımsız değiĢken olarak ele alınmıĢtır.  

ÇalıĢmada tarama  modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırma evrenini 2007-2008 öğretim yılı 

Burdur Ġl merkezinde liselerde 1830, ilköğretim  okullarında 923 öğrenci olmak üzere toplam  

2753 oluĢmaktadır. ÇalıĢma evreni, 321 ilköğretim, 262 lise öğrencisinden oluĢmaktadır. 

AraĢtırmada yüzde, frekans ve Chi-square (kay kare) istatistikleri kullanılmıĢtır. Veriler, 

araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen  8 sorudan oluĢan anketten elde edilmiĢtir.  

Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, tercih  edilen birinci spor, ders tercihleri, 

cinsiyet ve öğretim kademeleri karĢılaĢtırmalarında anlamlı farklar gözlenmiĢtir. Tercih edilen 

birinci spor branĢı futbol olurken, derslerden beden eğitiminin dördüncü sırada yer aldığı 

anlaĢılmıĢtır. Cinsiyetler arası karĢılaĢtırmalarda tercih edilen spor branĢı erkeklerde futbol 

olurken bayanlarda salon sporları olmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Spor tercihi, Beden Eğitimi,  Ġlk- Orta Öğretim 
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ABSTRACT 

 

PREFERENCE OF LESSONS AND SPORTS  OF PRIMARY AND HIGH 

SCHOOL STUDENTS 

 

Dr. Çelik Kayapınar F.*                         Dr. SavaĢ B.* 

 

* Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education /Burdur/TURKEY 

 

This study‘s purpose was  determined of preference lessons and sports of primary and 

high school students in Burdur. Level of education, gender, become sport salon in school 

were taken independent variable 

In research was used combing model. Universe of researh was composed of 262 high 

school students and 321 primary school students and total  2753 students in Burdur in 2007-

2008 educational years. In research were used percent, frequency and Chi-square statistics. 

Data  were obtained with questionnaire that was composed of eight questions and developed 

by researhers.  

According to research results was determined meaningful difference between 

comparison preference sports, and lessons, and gender and level of instruction.while  soccer 

was first  preferred sport, physical education and sport lesson fourth in the most popular 

lesson. According to gender prefered lesson was football in boys, salon sports in girls.    

 

Key Words: Preference Sport, Physical Education, Elementary-High School 
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ENGELLiLER ĠÇĠN  BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖÐRETMENLĠĞĠ VE 

ANTRENÖRLÜĞÜNÜN   ÖNEMĠ 

Yard.Doç.Dr. Nurettin KONAR* 

 

ÖZET 

Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  / Antrenörlüğü eğitimi, Beden 

eğitimi öğretmenlerinin yapmıĢ oldukları çalıĢmalara daha fazla sorumluluklar getirerek, 

multidisipliner çalıĢmayı ve bu konuda uzmanlaĢmanın önemini ortaya çıkarmıĢtır..  

 

Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor Öðretmenliği  Bölümü eğitiminin biçim ve 

içeriği de alıĢılmıĢ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliği  Bölümü eğitiminden farklılıklar 

göstermektedir. 

 

Ülkemizdeki Özel eğitim Okullarının Engelliler Sporunu bilen ve uygulayan Beden 

Eðitimi Öðretmeni, Engelliler Spor Federasyonlarının ve Kulüplerin Antrenör ihtiyaçlarını 

gidermek için Üniversitelerin Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokullarında Engelliler için Beden 

Eðitimi ve Spor Öðretmenliği  Bölümünün açılması amacıyla bu çalıĢma yapılmıĢtır.  

 

Engelliler Sporu için Beden Eðitimi Öðretmeni ve Antrenörüne olan ihtiyaç ve 

bunların yetiĢtirilmesine iliĢkin kararlar 26-28 Kasım 2008 6. Spor ġurasında altı çizilerek 

vurgulanmıĢtır. 

 

Spor ġurası Engelliler Sporu Alt Komisyon çalıĢmaları sonucunda Engelli Spor 

Kulüplerinin Yönetimi ve Engelli Sporcu ve Antrenörlerin istihdamı alt baĢlıklarının bir çok 

yerinde Engelliler için Beden Eðitimi ve Spor Öğretmenliði / Antrenörlüğü Bölümü açılması 

gerekliliğ belirtilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında açılması gerekli bu 

bölümün özelliği de göz önünde bulundurularak, ders programı tüm engel gruplarını 

kapsayacak Ģekilde, dört engelli Spor  Federasyonunun faaliyet gösterdiği ve faaliyet 

göstermeyi planladıgı  spor branĢlarından, Alan ders içeriklerine ilaveten Öğretmenlik Meslek 

Bilgisi ve Genel Kültür derslerinden oluĢan Müfredat Programı oluĢturularak Eğitim 
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Kurumlarının ve Engelliler Spor Camiasının ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiĢtirilmesi 

gerçekleĢtirilir. 

 

Anahtar Kelime: Engelliler için Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði   

 

*Ahi Evran Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðretim Üyesi 

 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT FOR DISABLED EDUCATION TEACHER 

OF THE REQUIREMENTS / IMPORTANCE  
SUMMARY                                 

Teacher of Physical Education and Sport for the Disabled / Coaching, training, Physical 

education teachers have done their work of bringing more responsibility to the 

multidisciplinary study and a subject matter expert has revealed the importance of activity.  

 

Teacher of Physical Education and Sport for the Disabled of the format and content of 

education also customary Department of Physical Education and Sports Teacher training 

differ.  

 

In our country of the Special Education School Sport Disabled knows and practices of the 

Physical Education Teacher, Disabled Sports Federation and coach of the Club needs to 

resolve the University of Physical Education and Sports School for the Disabled in Physical 

Education and Sports Department of Education for the opening of this work has been done.  

 

Teacher of Physical Education for Disabled Sports and the need to coach and their decisions 

on 26-28 November 2008 6th yetiþtirilmesine Sports Council has been highlighted in the 

underlined.  

Sports Council of Disabled Sports Sub-Commission as a result of work of the Disabled Sports 

Club Management and Employment of Disabled athletes and the coach a lot of sub-titles for 

people with disabilities in place of Physical Education and Sports Teacher / Trainer of the 

necessity of opening is specified.  

 

Physical Education and Sports School opened in gereklidir this section features the in mind, 

the course program for all disability groups to include four disabled Sports Federation's 

activities and activities to show the planned sports industry from Alan course content in 

addition to the Teaching Profession Information and Public Culture courses of the curriculum 

program Educational Institutions and the disabled by creating with the needs of the 

community sports training qualified personnel to perform.  

 

Keyword: Teacher of Physical Education and Sports for the Disabled  

 

 

* Physical Education and Sports School Ahi Evran University Faculty 
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ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN 

ÖĞRETMENLĠK MESLEK BĠLGĠSĠ DERSLERĠNDEN YARARLANMA 

ĠLE ĠLĞĠLĠ GÖRÜġLERĠ 

 

*Ahmet ġĠRĠNKAN
 **

Ertuğrul ÖZTÜRK Nazım *SARAÇOĞLU 

 

*Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

**Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin öğretmenlik meslek bilgisi derlerinden yararlanma ile ilgili düĢüncelerini 

belirlemektir.  

Bu amaçla, araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen bir anket, Türkiye‘nin yedi coğrafi 

bölgesindeki 16 ilde görev yapan 284 beden eğitimi ve spor öğretmenine uygulanmıĢtır. 

Deneklere anket uygulanmıĢ ve bulgular SPSS 10.0 programında analiz edilerek 

yorumlanmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenleri, lisans eğitimleri sürecinde 

almıĢ oldukları meslek bilgisi derslerinden büyük oranda yararlandıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Bu derslerde alınan bilgilerin, mesleki uygulamalarında alan bilgisi, öğretmenlik meslek 

bilgisi (sınıf yönetimi, öğretim yöntemleri, geliĢim ve öğrenme, eğitim psikolojisi, materyal 

geliĢtirme vb.) ve genel kültür alanında yararlı olduğunu belirtmiĢlerdir. Okul uygulaması ve 

okul deneyimi derslerinden çok yararlandıklarını belirtmiĢlerdir. 

Kelimeler: Ġlköğretim, beden eğitimi, spor, öğretmenlik meslek bilgisi 
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ABSTRACT 

OPINIONS OF PRIMARY EDUCATION PHYSICAL TRANING AND SPORTS 

TEACHERS ABOUT BENEFITING FROM TEACHĠNG PROFESSION 

KNOWLEDGE CLASSES.   

 

Summary 

 The aim of this research is to indicate the opinions of physical traning and sports 

teachers working in primary schools about benefiting from teaching profession knowledge 

classes. 

With this aim, a survey developed by researchers was conducted to 284 physical traning and 

sports teachers working in 16 provinces of Turkey‘s seven geographical regions. The survey 

was conducted to test subjects by getting permission from the Ministry of Educatıon and 

finding were construed by being analyzed in SPSS 10.0 program.    

 In the research, physical traning and sports teachers stated that they substantially benefit 

from Professional knowledge classes they have during their undergraduate educatıon . They 

stated that what they learn in these classes is beneficial to field knowledge in their 

Professional pratice, teaching profession knowledge(classroom management, teaching 

method, development and learning, education psychology, material development and etc. ) 

and general knowledge. They also stated that they benefit from school pratice and school 

experience classes. 

Key Words: Physical Traning, Sports, Teacher Traning knowledge, schools experience. 

 

AMAÇ 

Dünyanın en kutsal mesleği olarak kabul edilen öğretmenlik mesleği, 4 yıllık bir yüksek 

öğretim sürecinden sonra kazanılmaktadır. Bir öğretmenin eğitsel yönü onun ne yaptığı ile 

değil, kendisinin ne olduğu ile ölçülür. Bu cümle yorumlandığında öğretmenlik mesleğinin 

öğretmen adaylarına çok büyük görev ve sorumluluklar yüklediği anlaĢılır. ―Öğrenci 

davranıĢı, öğretmen davranıĢının yansımasıdır.‖ deyimi öğrencilerin öğretmenlerinin örnek 

aldıklarının ifadesidir. Öğrenciler onun gibi olmak, onun gibi davranmak, onun gibi 

konuĢmak vb. öğretmeninin taklit etme özlemi duyar. Bu öğrencilerin sorumluluğu 

öğretmenin sırtındadır. Bu sorumluluk ağır bir yüktür. Öğretmen adaylarının lisans eğitimi 
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sürecindeki derslerden ayrı olarak, öğretmenden beklenen özelliklerin de kazandırılması asıl 

hedef olmalıdır. Bu hedefin kazandırılması için sadece alan bilgisi dersleri yeterli olmadığı da 

açıktır. Meslek olarak, öğretmenliğin mesleki ve kiĢisel özelliklerini taĢımayan öğretmenlerin 

baĢarılı olmasını beklemek yanlıĢ bir düĢüncedir.  

Öğretmenlik mesleği kendine özgü özelliklere sahiptir. Bu özellikler;  

Öğretmenlik, insanları, öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir. Çünkü 

öğretmen sürekli olarak çevresindeki insanlarla etkileĢimde bulunur ve onlarla hayatı 

paylaĢmaya çalıĢır. Ayrıca öğretmen öğrenmeyi kendisi için alıĢkanlık haline getirmiĢ ve 

bildiklerini öğrencilerine öğretmekten hoĢlanan bir kiĢidir (1) .  

Öğretmenin iĢi mesleki bilgi ve karar, sınıf yönetimi, mesleki geliĢimin devamının 

sağlanması ve derecesi de iĢin görünmeyen yönleridir. Bu etmenler ders planlamada etkendir. 

Çünkü planlama; çocukların gereksinimlerini, öğrenme etkinliklerinin onlara uygunluğu, 

yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliĢimi, gözlem, ölçme ve değerlendirme,  

geliĢimi izleme ve geleceğe ıĢık tutmada önem taĢımaktadır (2). 

 Öğretmenlik mesleki içerisinde önemli bir yeri olan beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin mesleki etkinliklerini uygulayabilmeleri için lisans eğitimi sürecinde alınan 

meslek bilgisi derslerinin göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu derslerin amaç ve içeriği 

öğretim sürecindeki öğrenme-öğretme etkinliklerinin verimli bir Ģekilde uygulanmasıdır. 

Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiĢtiren lisans programlarında bu hususlar son yıllarda 

daha fazla önem kazanmıĢtır. Özellikle öğretin elemanlarının eğitim bilimlerinde yüksek 

lisans ve doktora yapmaları lisans eğitimindeki kaliteyi artırmıĢtır. AraĢtırmamızda beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden mesleki 

uygulamalarında yararlanma ile ilgili görüĢleri araĢtırılmıĢtır.  

 

 YÖNTEM 

 AraĢtırmada, tarama modeli kapsamında, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen beden eğitimi 

ve spor öğretmeni anketi beden eğitimi ve spor öğretmenlerine uygulanmıĢtır. Anket, Milli 

Eğitim Bakanlığı‘ndan (EARGED) gerekli izin alınarak uygulanmıĢtır. 

 AraĢtırmanın örneklemini 2007–2008 öğretim yılında yedi coğrafi bölgesinden seçilen 16 

farklı il merkezinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinden 400 öğretmene 

gönderilmiĢ ve anketimize cevap veren 284 beden eğitimi öğretmeni oluĢturmuĢtur. Anket 

aracılığıyla elde edilen veriler SPSS 10.0 aracılığıyla nicel analiz yöntemleri ile analiz edilmiĢ, 
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güvenirlik geçerlik çalıĢmaları yapılmıĢ ve bulgular betimsel istatistiki yöntemler aracılığıyla 

sunulmuĢtur.  

 

BULGULAR  

Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Lisans düzeyinde Aldıkları 

Öğretmenlik Meslek Bilgisi (pedagojik formasyon) derslerinden yararlanma düzeyleri 

 

Durum Hiç Nadiren Bazen Genellikle Her zaman    

f % f % f % f % f % x s.s. sıra 

Öğretmenlik mesleğine 

giriĢ / Eğitime giriĢ 

9 3,2 22 7,7 44 15,5 93 32,7 116 40,8 4,00 

 

1,07 5 

GeliĢim ve öğrenme / 

Eğitim psikolojisi 

7 2,5 18 6,3 38 13,4 121 42,6 100 35,2 4,01 

 

,98 4 

Öğretimde planlama ve 

değerlendirme / Öğretim 

ilke ve yöntemleri / 

Ölçme ve değerlendirme 

5 1,8 19 6,7 42 14,8 110 38,7 108 38,0 4,04 ,97 2 

Sınıf yönetimi 10 3,5 12 4,2 38 13,4 123 43,3 101 35,6 4,03 ,98 3 

 

Öğretim teknolojileri ve 

materyal geliĢtirme / 

Eğitim teknolojisi 

18 6,3 19 6,7 58 20,4 84 29,6 105 37,0 3,84 

 

1,17 9 

Özel öğretim yöntemleri 

I-II 

19 6,7 16 5,6 52 18,3 115 40,5 82 28,9 3,79 

 

1,12 10 

Rehberlik 10 3,5 24 8,5 43 15,1 110 38,7 97 34,2 3,91 

 

1,06 8 

Okul deneyimi I 19 6,7 13 4,6 45 15,8 82 28,9 125 44,0 3,98 

 

1,17 6 

Okul deneyimi II 24 8,5 12 4,2 42 14,8 74 26,1 132 46,5 3,97 

 

1,24 7 

Öğretmenlik uygulaması 14 4,9 17 6,0 24 8,5 81 28,5 148 52,1 4,16 

 

1,12 1 
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Tablo 1 incelendiğinde, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin meslek bilgisi 

derslerinden 1. Sırada öğretmenlik uygulaması (x=4,16), 2. Sırada Öğretimde planlama ve 

değerlendirme / Öğretim ilke ve yöntemleri / Ölçme ve değerlendirme (x=4,04), 3. Sırada ise 

Sınıf yönetimi (x=4, 03) derslerinden yararlandıklarını belirtmektedirler. En az ise Özel 

öğretim yöntemleri I-II(x=3,79) ile Öğretim teknolojileri ve materyal geliĢtirme / Eğitim 

teknolojisi (x=3,84) derslerinden yararlandıklarını belirtmiĢlerdir.   

 

Tablo 2. Eğitim Bilimleri Derslerinin Amaçlarına, Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde 

Önem Verme Dereceleri  

 

Durum Hiç Nadiren Bazen Genellikle Her zaman    

 

f % f % f % f % f % x s.s. Sıra 

 

Öğrencilerin biliĢsel 

geliĢimi 

1 ,4 4 1,4 33 11,6 69 24,3 177 62,3 4,46 ,78 4 

Öğrencilerin duyuĢsal 

geliĢimi 

1 ,4 6 2,1 36 12,7 83 29,2 158 55,6 4,37 

 

,81 5 

Öğrencilerin psiko-

motor geliĢimi 

- - 3 1,1 29 10,2 72 25,4 180 63,4 4,51 

 

,72 2 

Öğrencilerin kiĢilik ve 

ahlaki geliĢimi  

1 ,4 2 ,7 29 10,2 59 20,8 193 68,0 4,55 ,73 1 

Öğrencilerin 

davranıĢlarının ve sosyal 

becerilerinin (arkadaĢlık, 

grup oluĢturma, diyalog, 

iletiĢim, uyum, 

kulüpleĢme vs.) geliĢimi 

 

- 

-  

9 

 

3,2 

 

28 

 

9,9 

 

65 

 

22,9 

 

182 

 

64,1 

 

4,47 

 

 

,79 

3 

Öğrencilerin liderlik 

özelliklerinin geliĢimi 

8 2,8 27 9,5 111 39,1 90 31,7 48 16,9 4,30 

 

,82 7 

Öğrencilerin serbest 

zamanlarını 

değerlendirme ile ilgili 

geliĢim 

12 4,2 48 16,9 88 31,0 83 29,2 53 18,7 4,33 

 

,82 6 
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Tablo 2 incelendiğinde, beden eğitimi ve spor öğretmenleri meslek bilgisi derlerinin 

amaç ve hedefleri doğrultusunda öğrencilerin geliĢimleri ile ilgili olarak birinci derecede 

Öğrencilerin kiĢilik ve ahlaki geliĢimi (x=4.55), ikinci derecede Öğrencilerin psiko-motor 

geliĢimi(x=4,51), üçüncü derecede ise Öğrencilerin davranıĢlarının ve sosyal becerilerinin 

(arkadaĢlık, grup oluĢturma, diyalog, iletiĢim, uyum, kulüpleĢme vs.) geliĢimi(x=4,47) ne 

önem verdiklerini belirtmiĢlerdir. En az önem verdikleri amaçlar ise Öğrencilerin liderlik 

özelliklerinin geliĢimi (x=4,30) ile Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirme ile ilgili 

geliĢim (x=4,30) davranıĢları olduğunu belirmiĢlerdir. Tablodaki amaçlarla ilgili davranıĢlar 

genel olarak genellikle ve her zaman olarak belirtildiği için öğretmenlerin tüm davranıĢlara 

önem verdikleri sonucu çıkarılabilir.  

TARTIġMA VE SONUÇ 

Beden eğitimi ve spor öğretmenleri, mesleki yaĢantılarında lisans eğitiminde almıĢ 

oldukları öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin çok yararını gördüklerini ifade ederken, 

öğrencilerini beden eğitimi ve spor öğretme ve öğrenme sürecinde daha iyi tanıma ve daha iyi 

rehberlik yapma olanağı bulduklarını belirtmiĢlerdir. 

Meslek bilgisi derslerinden öğretmenlik uygulaması, öğretim ilke ve yöntemleri, 

öğretimde planlama ve değerlendirme ile sınıf yönetimi derslerinin mesleki uygulamalarında 

kendilerine yön verdiğini ifade etmiĢlerdir. Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden özellikle 

uygulamalı olan derslerin daha yararlı olduğunu da belirtmiĢlerdir.  

 Bilimsel çalıĢmalardan sınıf yönetimi ve disiplinle ile ilgili olan bir çalıĢmada 

konuların teorik olarak verilmesinden dolayı sınıf kontrolünde zorluk çektikleri 

belirtilmektedir.  Ayrıca YÖK ün öğretmen yetiĢtirme projesi çerçevesinde ele alınan 

―Fakülte-Okul ĠĢbirliği Modeli‖nde öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini 

geliĢtirmeleri, mesleğin getirdiği teorik bilgi alt yapısını, eğitim ortamlarına uygulayabilme 

becerisi kazanmaları ve öğretmenlik mesleği ile ilgili olumlu tavır takınmaları hedeflenmiĢtir 

(3).  Tekin ve arkadaĢlarının yaptığı araĢtırmada okul deneyimi dersinin kurumsal iĢleyiĢ 

bakımından, beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile uygulama okulları arasında yöntemsel 

ve güdüsel açıdan öğretmen adayları için okul deneyimi I ders etkinliğinin yararlı olduğu 

sonucu ortaya çıkmıĢtır (4) .  

Yılmaz ve Çimen‘in yaptığı bir araĢtırmada da beden eğitimi ve spor öğretmen 

adaylarının iletiĢim becerileri algılarının yüksek olduğu görülmüĢtür(5).  Çağlayan ve 
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arkadaĢlarının yaptığı araĢtırmada, beden eğitimi ve spor mesleğini seçen öğretmen adayları 

öğretmenlik meslek bilgisi derslerini pek çok ve çok önemli gördüklerini belirtmiĢlerdir(6). 

Yapılan çalıĢmalar ve araĢtırmamızdan çıkarılabilecek sonuç ise;  

Beden eğitimi ve spor öğretmenlik mesleğini tam olarak yerine getirebilmek için,  

sadece alan bilgisi konusunda yeterlilik değil, öğretmenlik meslek bilgisi konusunda da 

öğretmenlerin kendilerini her zaman yetiĢtirmeleri gerekliliğidir. GeliĢen dünyada beden 

eğitimi ve spor eğitimi daha ciddi olarak ele alınmakta ve spor pedagojisi alanında anabilim 

dalları bir çok çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu da meslek bilgisinin beden eğitimi ve spor 

eğitiminde ciddiyetini belirtmektedir.        
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BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ 

GÖRÜġLERĠ, 

 

Bilal EMEKTAR 

 

  Bu çalıĢmanın amacı, Kayseri‘de ilköğretim ve liselerde görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ile ilgili görüĢlerini tespit edilmesidir. ÇalıĢma evreni 

2008-2009 eğitim öğretim yılında Kayseri ilinde bulunan 320 beden eğitimi ve spor 

öğretmeni oluĢturmaktadır. Örneklemini ise Kayseri il merkezinde görev yapan 75 beden 

eğitimi ve spor öğretmeni oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmada öğretmenlerin görüĢ ve beklentileri anket 

yöntemi ile belirlenmiĢtir. 

Veri toplama aracı iki bölümden oluĢturulmuĢtur. Ġlk bölümünde 17 sorudan oluĢan 

kiĢisel özelikler ve tercihleri, ikinci bölümde ise; 4 soruda özel yetenek sınavı, 5 soruda beden 

eğitimi bölümlerinin lisans programı, 13 soruda beden eğitimi ve spor öğretmenliği, 12 soruda 

okuldaki uygulamalarla ilgili, 8 soruda öğrencilerin beden eğitimi dersi hakkında görüĢ ve 

düĢünceleri, 5 soruda beden eğitimi öğretmeninin diğer kurumlarda gerekliliği ile ilgili görüĢ 

ve önerileri sorulmuĢtur.  

Elde edilen verilere SPSS‘ de yüzde analizi uygulanmıĢtır. Verilerden elde edilen 

sonuçlara göre; beden eğitimi öğretmenleri ders dıĢı çalıĢmaların kendi isteklerine göre 

düzenlenmesi gerektiğine %90.7 si katılırken, 19 Mayıs çalıĢmalarında kendilerinin tam 

yetkili olmaları gerektiklerini %91.7‘si, okul takımlarını antrenörlük belgesine sahip beden 

eğitimi öğretmenlerinin  çalıĢtırması gerektiğine %79.9‘u, beden eğitimi öğretmenleri sadece 

ders veya sadece okul takımı çalıĢmalarını yapmaları gerektiği konusunda %81.3‘ü, beden 

eğitimi öğretmenleri 15 saatten fazla derse girmemelidir konusunda %80.7‘si, beden eğitimi 

lisans programının KPSS için yeterli olmadığı konusunda %70.7‘si, hizmet içi eğitim 

gerekliliği konusunda %89.4‘ü ve son olarak beden eğitimi dersi haftada 2 saatten daha fazla 

olmalıdır diyenlerin oranı % 94.7 olarak bulunmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Mesleki GörüĢler  
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ABSTRACT 

PHYSĠCAL EDUCATĠON TEACHERS‘ OCCUPATĠON VĠEWS  

. The aim of this work is to discover the problems of coaches working for schools in 

Kayseri by determining their thoughts. and assigning coaches at other institutions 320 coaches 

working for schools in Kayseri in 2008-2009 have been interviewed for this work. 75 coaches 

participated in this work as enquetees.At this work the thoughts and expectations of the 

coaches were detected by questionairing management.  

The questionaire is formed in two parts: first part containing 17 questions about 

personal attributes and preferences, second part containing total 47 questions; 4 questions 

questioning their thoughts about the ağabeylity test for licence programme, 5 questions about 

the licence programme, 13 questions about the coaching as a job, 12 questions questioning 

their thoughts and expectations about the applications at schools, 8 questions questioning the 

trainees' thoughts about the physical education as a lesson at school, 5 questions about the 

necessity of physical education at other institutions.  
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BURDUR ĠLĠNDE GÖREV YAPAN BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN 

 MESLEKĠ SORUNLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

*ArĢ. Gör. ġengül KAZAN KIRÇIK, *Yrd. Doç. Dr. Kadir PEPE 

 ÖZET 

 Ġlköğretim ve lise kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri de her meslek 

alanlarında olduğu gibi bir takım problemlere sahiptir. Bu araĢtırmanın amacı Burdur ilinde 

görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin karĢılaĢtıkları mesleki sorunları tespit etmektir. 

ÇalıĢma evreni 2008- 2009 eğitim öğretim yılında Burdur ilinde bulunan 90 beden eğitimi 

öğretmenidir. Örneklemi ise Burdur ilinde görev yapan 50 beden eğitimi öğretmeni 

oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmada öğretmenlerin görüĢ ve beklentileri anket yöntemi ile belirlenmiĢtir.  

 Beden eğitimi öğretmenlerine 66 sorudan oluĢan bir anket uygulanmıĢtır. Elde edilen 

verilere SPSS‘  de yüzde analizi uygulanmıĢtır. 

 Ġlköğretim ve lise kurumlarında spor sevgisinin küçük yaĢlarda geliĢtirilmesi, sportif 

aktivite alıĢkanlıklarının kazandırılması, motor yetenek ve fiziksel geliĢiminin sağlanması için 

beden eğitimi dersleri uygulanmaktadır. Özellikle ilk öğretimde, çocukların spor eğitimindeki 

yetenekleri belirlenir, bu yetenekler dikkate alınarak temel branĢ eğitimi kazandırılır. Daha 

sonraki yıllarda da okul içi ve okullar arası sportif yarıĢmaları içerisinde öğrencilere 

dürüstlük, centilmenlik, sosyal, fiziksel ve ruhsal geliĢim için önemli değerler kazandırılır.  

Hiç Ģüphesiz öğretimle ilgili bütün faaliyetlerde, öğretmenin büyük rolü vardır. Eğitim 

ve öğretim faaliyetlerinin en önemli parçalarından biri olan öğretmen, meslek bilgisi yanında 

bazı temel niteliklere sahip olmalıdır. Beden eğitimi öğretmeni, öğrencilere yol gösteren, 

becerilerini geliĢtiren, yeni beceriler öğrenmelerini sağlayan, onların aktivitelere katılmalarını 

sağlayan olmalıdır. Bu yüzden beden eğitimi öğretmenleri alanları ve meslekleri ile ilgili 

bilgilerden haberdar olmalı, kendini alanında yetiĢtirmelidir. Öğrencilerle iletiĢimi güçlü olup, 

öğrenciye öğretme konusunda etkili olmalıdır. Öğreteceği aktiviteleri ve teknikleri iyi olarak 

bilmeli, yanlıĢ olarak öğretilecek bir teknik sonrası meydana gelecek sorunun kendisinin 

ihmali olduğunu kabullenmesi gerekir. Yapılacak hareketlerde meydana gelebilecek 

sakatlıklar ve yaralanmalar hakkında öğrencileri önceden uyarıp, bilgilendirmesi gerekir. 

Onları risklerden korunma yollarını anlatmalıdır.  

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Böl 
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OKULLARDAKĠ SPOR TESĠSĠ VE ARAÇ-GEREÇ DURUMUNUN 

BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN Ġġ DOYUMU ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 

 

Süha KARACA
*
   Gürol ZIRHLIOĞLU

*
   Mustafa ATLI

*
   Cem HAMZAOĞLU

*
 

 

ÖZET 

ÇalıĢma ortamı koĢullarının çalıĢana uyumlu olmasını beklemek tahmin edilebilir bir 

istektir. Her çalıĢan çalıĢma ortamının ve koĢullarının kendisini tatmin edecek düzeyde 

olmasını istemektedir. Bu durum çalıĢanın verimini, fiziksel ve ruhsal sağlığını doğrudan 

etkileyebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında iĢ koĢullarının olumsuz olması çalıĢanın iĢine 

karĢı tutumunu da olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun sonucunda da iĢten doyumun 

azalması ve verimin düĢmesi beklenir. 

 

Özellikle beden eğitimi derslerinin verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi, dersin amacına 

ulaĢtırılabilmesi ve beden eğitimi öğretmenlerinin yaptıkları iĢten doyum alabilmesi için tesis 

ve yeterli araç gerecin mevcudiyeti önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin eksik veya yetersiz 

oluĢu amaç ve öğretmenin iĢ doyumu bakımından yetersiz kalmasına, gerekli memnuniyetin 

oluĢmamasına neden olmaktadır. 

 

Yapılan bu çalıĢmada Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeği kullanılarak Van ilinde görev 

yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin iĢ doyum düzeyleri tesis ve araç gereç yeterliliği 

bakımından değerlendirilmeye ve buna etken faktörler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler : Beden Eğitimi öğretmeni, iĢ doyumu 

ABSTRACT 

It is expected suitability between work environ ment conditions and employees. Every 

employee wishes good working environment and conditions. Because these elements affect 

performances, physical and psychologic healths of them. The adverse conditions cause 

decreasing performance and job satisfaction. 
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The presence of sport facilities and eguipments is an important factor fort he job 

satisfaction of physical education teachers, reaching to target of course and performing 

courses efficiently. The insufficiency or lack of these factors affects satisfaction of teachers 

unfavorable. 

In this study, it was determined job satisfaction levels of physical education teachers in 

Van related to sport facilities and eguipments and the other important factors. 

 

Key words : Physical Education Teacher, job satisfication 

 

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğ 

 

GĠRĠġ 

Bilgin (1988 ); Katzell ve Yankelovich‘in,insanların yaĢamlarındaki doyumlardan 

çoğunu, yaptıkları iĢten aldıklarına iĢaret ettiklerini belirtmektedir. Bu tespit ise bize iĢ 

doyumunun diğer doyum türleri arasında neden daha dikkat çekici bir noktada olduğu 

konusunda ipuçları vermektedir. Nitekim bireyin iĢinden duyduğu memnuniyetin, hem 

verimlilik hem de hayattan alınan doyumla ilgili olduğunu belirtmektedir. ÇalıĢma 

ortamımızdaki koĢulların da bize uyumlu olmasını beklemek bu süreç içerisinde tahmin 

edilebilir bir istektir. ÇalıĢan, çalıĢma ortamının ve koĢullarının kendisini tatmin edecek 

düzeyde olmasını istemektedir. Çünkü bu, çalıĢanın verimini, fiziksel ve ruhsal sağlığını 

doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında iĢ koĢulları olumsuz ise, çalıĢanın iĢine karĢı 

tutumu da olumsuz olacaktır. Sonucunda da iĢten doyumun azalması ve veriminin düĢmesi 

beklenir (1). 

Beden Eğitimi, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden Eğitimi dersleri bireyin, 

toplumun ve beden eğitimi öğretmenlerinin beklentileri doğrultusunda gerçekleĢtirildiği 

takdirde beden eğitimi öğretmenlerinin verimi artmakla birlikte, iĢ doyumu da yükselecektir. 

Tüm çalıĢanlar, çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesini, çalıĢma yaĢamına iliĢkin ekonomik, 

psikolojik ve toplumsal gereksinmelerinin, özlem ve isteklerinin karĢılanmasını 

istemektedirler. ÇalıĢanlar gereksinimleri örgütlerince karĢılandığı sürece doyumlu 

olmaktadırlar (2). 
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Spor saha ve tesisleri spor ortamı içerisinde özel ve ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. 

Çünkü spor saha ve tesisleri sporun bizzat uygulandığı yerler olarak karĢımıza çıkmakta ve 

sporun fiziksel mekanını oluĢturmaktadır (3). 

 

ĠĢ görenin fiziksel gereksinimlerinin karĢılanacağı koĢulları, amaçlarını 

gerçekleĢtirecek araç ve isteklerinin yerine getirilmesi, iĢ görenin hem doyumu hem de 

verimini pozitif yönde etkiler. Bu koĢulların uygun olması çalıĢanların moral düzeyini 

etkileyeceği gibi, iĢletmeyle bütünleĢmesini ve dolayısıyla iĢ tatminini de artıracaktır (1). 

 

ĠĢ Doyumu ve Güdülenme: güdülenme, iĢ doyumu ve moral birbirleriyle yakından 

ilgili kavramlardır. Özellikle moral, bireyin gereksinimlerinin karĢılanması koĢuluna 

dayandığından güdülenme sonucu ortaya çıkmaktadır. ĠĢten doyum etkenleri olumlu duygular 

oluĢturan örgütsel koĢullar ve örgütçe doyurulan gereksinimlerdir. ĠĢ doyumu etkenleri 

sıralandığında; iĢin niteliği, ücret, yükselme olanağı, övülme, çalıĢma koĢulları, denetim, 

birlikte çalıĢılan iĢ görenler, örgüt yönetim ve iĢ görenin kiĢiliği olarak sıralanabilir (4).  

 

Ġnsan kaynağının ilgisini çekmek, tatmin etmek ve devamlılığını sağlamak verimliliğin 

ve performansının güdüsü olarak karĢımıza çıkmaktadır. ĠĢ doyumu, bir alt yaĢam alanı 

olarak, bireylerin yaĢam doyumlarını doğrudan etkileyen bir kavramdır.  ĠĢ doyumu, 

çalıĢanların kendi iĢine karĢı olan iĢ değerleri ve iĢten kazandıklarının etkileĢimi sonucu 

oluĢan duygusal bir tepkidir. ĠĢ doyumunu olumlu ve olumsuz etkileyen çevresel/örgütsel 

etkenler içerisinde; yapılan iĢin gerçekleĢtirilebilmesi ve çalıĢabilme için gerekli araç-gereç, 

kütüphane, bilgisayar gibi olanaklarla, kantin, yemekhane, spor ve dinlenme ile ulaĢım gibi 

fizyolojik gereksinimleri karĢılayacak olanakların yeterliliği, çalıĢma ortamı açısından ifade 

edilmiĢtir. ĠĢin fiziksel Ģartları bir iĢ doyumu nedenidir. ĠĢin çalıĢan için tehlikeli olması, iĢ 

ortamının aĢırı sıcak veya soğuk olması gibi değiĢkenler iĢ doyumunu etkilemektedir. ÇalıĢma 

koĢulları hem kiĢisel rahatlık hem de iĢi iyi yapma açısından önemlidir (5). 

 

Bu çalıĢma da Van Ġlinde görev yapmakta olan Beden Eğitimi öğretmenlerinin iĢ 

doyum düzeyleri tesis ve araç-gereç yeterliliği bakımından değerlendirilmeye ve buna etken 

faktörler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
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YÖNTEM 

AraĢtırmanın evrenini Van Ġlindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan 

Beden Eğitimi öğretmenler oluĢturmaktadır. ġansa bağlı olarak seçilen 37 Beden Eğitimi 

öğretmeni araĢtırmamızın örneklemini oluĢturmuĢtur.  

 

alıĢmada 21 sorudan oluĢan ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin kiĢisel ve mesleki 

bilgilerine yönelik anket ile geçerlik ve güvenirliği daha önce farklı araĢtırmacılar tarafından 

belirlenmiĢ olan Minnesota ĠĢ Doyum ölçeğinin kısa formu kullanılmıĢtır. Anketler rasgele 

belirlenen okullardaki beden eğitimi öğretmenlerine uygulanmıĢtır. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler 

ve değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin belirlenmesinde ki-kare analizi uygulanmıĢtır. 

Minnesota ĠĢ Doyum ölçeğinde kullanılan maddeler ve puanları aĢağıda belirtildiği gibidir. 

 

 Hiç hoĢnut değilim  : 1 puan 

 HoĢnut değilim  : 2 puan 

 Kararsızım   : 3 puan 

 HoĢnutum   : 4 puan 

 Çok hoĢnutum   : 5 puanım 

 

Puanların hesaplaması ise Ģu Ģekilde yapılmıĢtır: 75 ve üzeri ―yüksek iĢ doyumu‖, 26-74 puan 

aralığı ―normal iĢ doyumu‖ ve 25 ve altı ―düĢük iĢ doyumu‖ Ģeklindedir (1). 

 

BULGULAR 

1. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin KiĢisel ve Mesleki Yeterlilikleri 

Yapılan çalıĢmada yer alan Beden Eğitimi öğretmenleri için kiĢisel ve mesleki 

yöndeki görüĢlerine ait bulgular aĢağıda özetlenmiĢtir. Buna göre öğretmenlerin cinsiyet 

değiĢkenine göre dağılıĢı Tablo 1‘de verildiği gibidir. 

 

Tablo 1. Deneklerin cinsiyet değiĢkenine göre dağılıĢı 

Cinsiyet n % 

Erkek 25 67.6 
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Kadın 12 32.4 

Toplam 37 100 

 

Tablo 1‘de belirtilen değerlere göre çalıĢmaya katılan toplam 37 beden eğitimi 

öğretmenin çoğunluğu (%67.6) erkek, geri kalanı (%32.4) ise bayanlardan oluĢmaktadır. 

Öğretmenlerin yaĢ guruplarına göre dağılıĢları Tablo 2‘de belirtilmiĢtir. 

 

Tablo 2. Öğretmenlerin yaĢa göre dağılıĢı 

YaĢ <25 26-31 32-37 38-43 44> 

n 4 22 10 1 0 

% 10.8 59.5 27 2.7 0 

 

Tablo 2‘de verilen değerler incelendiğinde öğretmenlerin büyük bir bölümünün 

(%70.3) 25-31 yaĢ gurubunda yer alan yeni mezun ve genç öğretmenlerden oluĢtuğu 

görülmektedir.  

 

Öğretmenlerin daha önceki ve mevcut okullarında çalıĢtıkları süre dikkate alınarak 

sürdürülen analizler sonucunda elde edilen bilgiler Tablo 3‘te belirtildiği gibidir. 

 

Tablo 3.Öğretmenlerin hizmet yılına göre dağılıĢı 

Hizmet Yılı 1-5 6-10 11-15 

n 19 14 4 

% 51.4 37.8 10.8 

 

Tablo 3‘teki bilgiler den de görüldüğü gibi 1-5 yıl hizmet süresi aralığındaki 

öğretmenlerin oranı %51.4 ile en yüksek değere sahiptir. Bunun nedeni son yıllardaki beden 

eğitimi öğretmenlerinin atanma oranlarının geçmiĢ yıllara göre daha yüksek olduğu Ģeklinde 

açıklanabilir. 

 

Öğretmenlerin branĢlara göre dağılımı incelendiğinde çoğunluğunun (%21.6) futbol 

branĢında yer aldığı, diğerlerinin ağırlıklı olarak voleybol ve basketbol branĢlarına sahip 

oldukları belirlenmiĢtir. 
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Okullardaki beden eğitimi öğretmeni sayıları için sürdürülen analizler sonucunda 

öğretmen sayısının %92 oranında 1-2 olduğu belirlenmiĢtir. Okullardaki ortalama öğrenci 

sayısı (1205) dikkate alındığında bu durum öğretmen sayısının yetersizliğinin göstergesidir. 

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin büyük bir bölümü (%70.2) 28 saat ve üzerinde derse 

girmektedir. Okulların %21.62‘sı açık futbol, basketbol ve voleybol sahasına sahipken, 

%37.8‘i sadece açık basketbol ve voleybol sahasına sahip olduklarını belirtmiĢlerdir. 

ÇalıĢmada yer alan  okulların  %35.1‘inin ise spor salonuna sahip oldukları belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin %56.7‘si araç-gereç durumlarının yeterli 

veya kısmen yeterli olduğunu, geri kalanının ise yetersiz olduğunu ifade etmiĢtir. Okullardaki 

spor tesisi ve alanları ile araç-gereçlerin öğretmenlerin beklenti düzeylerini karĢılayıp 

karĢılamadığı konusunda yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular Tablo 4‘te verildiği 

gibidir. 

 

Tablo 4. Tesis ve araç-gereçlerin beklentileri karĢılama düzeyi 

Beklenti Düzeyi Evet Hayır Kısmen 

Tesis 9 (%24.3) 21 (%56.8) 7 (%18.9) 

Araç 5 (%13.5) 20 (%54.1) 12 (%32.4) 

 

Tablo 4‘te verilen değerler incelendiğinde öğretmenlerin tesis ve araç-gereç 

konusundaki beklenti düzeylerinin yetersiz olması konusundaki düĢünceleri birbirine yakın 

oranlarda olduğu görülmektedir. Okullardaki spor tesisi ve alanları ile araç-gereçlerin 

öğretmenlerin iĢ motivasyonları üzerindeki etkilerinin dağılıĢı Tablo 5‘te belirtilmiĢtir.  

 

Tablo 5. Tesis ve araç-gereçlerin iĢ motivasyonu‘na göre dağılıĢı 

ĠĢ Motivasyonu Olumlu Olumsuz Fark Etmiyor 

Tesis 13 (%35.1) 22 (%59.5) 2 (5.4) 

Araç-Gereç 16 (%43.2) 20 (%54.1) 1 (%2.7) 

 

Tablo 5‘e göre tesis ve araç-gereç yetersizliğinin öğretmenler üzerindeki olumsuz 

etkileri birbirine yakın oranlardadır. Bu durum beklentileri karĢılama düzeyi verileri ile 

birbirine paralellik göstermektedir. 
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Spor tesisleri veya alanları dikkate alındığında öğretmenlerin %62.1‘i dersi nasıl 

iĢleyecekleri konusunda tereddüt yaĢadıklarını, aynı Ģekilde %64.8‘i ise araç-gereçler 

konusunda dersi nasıl iĢleyecekleri konusunda tereddüt yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. 

 

2. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ĠĢ Doyum Durumları 

 

Öğretmenlerin toplam iĢ doyum puanlarının doyum düzeylerine göre dağılıĢı Tablo 6‘da 

belirtildiği gibi elde edilmiĢtir. 

 

Tablo 6. Toplam iĢ doyum  puanlarının doyum düzeylerine göre dağılıĢı  

ĠĢ Doyum Düzeyi n % Ort. ± SS 

(75 ve üzeri puan) 

Yüksek iĢ doyumu 

23 62.2 84.78 ± 6.87 

(26-74 puan arası) 

Normal iĢ doyumu 

14 37.8 68.93 ± 6.38 

(25 ve altı puan) 

DüĢük iĢ doyumu 

0 0 0 

 

Tablo 6‘da verilen değerler incelendiğinde 23 (%62.2) öğretmenin yüksek iĢ doyumu, 

14‘ünün (%37.8) ise normal iĢ doyumu düzeyinde olduğu belirlenmiĢtir. DüĢük iĢ doyumu 

düzeyine sahip öğretmene rastlanmamıĢtır. 

 

Minnesota ĠĢ Doyum Anketinin 20 sorudan oluĢan kısa formuna verilen yanıtlar, 

yanıtların oransal dağılıĢı, ortalama ve standart sapmaları Tablo 7‘de verilmiĢtir. 

Tablo 7. Öğretmenlerin Minnesota ĠĢ Doyum Anketinin 20 sorudan oluĢan kısa  

formuna verdikleri yanıtların dağılıĢı 

n 

% 

HHD HD K H ÇH Ort ± SS 

Soru 1 1 

2.7 

 4 

10.8 

15 

40.5 

17 

45.9 

4.27± 0.871 

Soru 2  1 

2.7 

3 

8.1 

16 

43.2 

17 

45.9 

4.32± 0.747 

Soru 3  2 

5.4 

2 

5.4 

14 

37.8 

19 

51.4 

4.35± 0.824 
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Soru 4 1 

2.7 

 8 

21.6 

14 

37.8 

14 

37.8 

4.08± 0.924 

Soru 5 1 

2.7 

4 

10.8 

11 

29.7 

15 

40.5 

6 

16.2 

3.57± 0.987 

Soru 6 1 

2.7 

5 

13.5 

12 

32.4 

16 

43.2 

3 

8.1 

3.41± 0.927 

Soru 7   9 

24.3 

18 

48.6 

10 

27.0 

4.03± 0.726 

Soru 8 2 

5.4 

1 

2.7 

2 

5.4 

10 

27 

22 

59.5 

4.32± 1.082 

Soru 9   1 

2.7 

14 

37.8 

22 

59.5 

4.57± 0.555 

Soru 10  2 

5.4 

3 

8.1 

12 

32.4 

20 

54.1 

4.35± 0.857 

Soru 11  1 

2.7 

4 

10.8 

11 

29.7 

21 

56.8 

4.41± 0.798 

Soru 12  5 

13.5 

7 

18.9 

14 

37.8 

11 

29.7 

3.84±1.014 

Soru 13 5 

13.5 

13 

35.1 

5 

13.5 

11 

29.7 

3 

8.1 

2.84±1.236 

Soru 14 4 

10.8 

8 

21.6 

8 

21.6 

11 

29.7 

6 

16.2 

3.19±1.266 

Soru 15  6 

16.2 

9 

24.3 

11 

29.7 

11 

29.7 

3.73± 1.071 

Soru 16  3 

8.1 

8 

21.6 

10 

27.0 

16 

43.2 

4.05± 0.998 

Soru 17 2 

5.4 

10 

27.0 

6 

16.2 

13 

35.1 

6 

16.2 

3.30± 1.199 

Soru 18  2 

5.4 

9 

24.3 

17 

45.9 

9 

24.3 

3.89± 0.843 

Soru 19 2 

5.4 

4 

10.8 

7 

18.9 

14 

37.8 

10 

27.0 

3.70± 1.151 

Soru 20   1 

2.7 

14 

37.8 

22 

59.5 

4.57± 0.555 

 

AraĢtırmaya katılan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin hiç hoĢnut değilim yanıtını en 

fazla  (%13.5) 13. soru olan ― yaptığım iĢ karĢılığında aldığım ücret yönünden‖ sorusuna 

vermiĢlerdir. HoĢnutum yanıtının verildiği en yüksek yüzde (% 48.6) ― vicdani bir sorumluluk 
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taĢıma Ģansını bana vermesinden‖ sorusunda (7.soru) görülmektedir. Tüm sorular göz önüne 

alındığında hoĢnut olmama oranı (%48.6) 13.soruda en yüksek değere ulaĢmaktadır. 

Kararsızım yanıtı en yüksek düzeyde (%32.4) 6.soru olan ― yöneticimin karar verme yeteneği 

bakımından‖ sorusunda gözlenmiĢtir. Çok hoĢnutum yanıtı ―bana garanti bir gelecek 

sağlaması yönünden‖ (soru 8), ― baĢkaları için bir Ģeyler yapabildiğimi hissetmem açısından‖ 

(9.soru) ve ―yaptığım iĢ karĢılığından duyduğum baĢarı hissinden‖ (20.soru) sorularında en 

yüksek değere (%59.5) ulaĢmıĢtır. 

 

AraĢtırmaya katılan Beden Eğitimi Öğretmenleri 9. ve 20. sorularda en yüksek 

(%4.57) ortalama değeri almıĢlardır.  

 

Anket soruları ile Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeğinin maddeleri karĢılaĢtırıldığında sadece 

hizmet yılı bakımından anlamlı (p=0.022) bir farklılığın olduğu belirlenmiĢtir. Buna göre 1-5 

yıl arasında hizmeti olanların %60.9‘u yüksek iĢ doyumuna sahipken, 6-10 yıl aralığında 

hizmet süresi olanların %64.3‘ü normal bir iĢ doyumuna sahip olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Anketin diğer değiĢkenleri ile ölçek maddeleri arasında herhangi bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır.  

 

TARTIġMA 

 

Van ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin tesis ve araç gereç bakımından 

iĢ doyum düzeylerinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada araĢtırmaya katılan beden eğitimi 

öğretmenlerinin %62.2‘sinin yüksek, %37.8‘inin normal iĢ doyum düzeylerinde oldukları 

belirlenmiĢtir. DüĢük iĢ doyumuna sahip olan beden eğitimi öğretmeni gözlenmemiĢtir.  

 

Beden eğitimi ve spor öğretmenleri öğrencilerdeki fiziksel gücün ve yeteneğin 

geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar ve eğitimlerde bulunduklarından dolayı çalıĢma grupları 

ile sürekli olarak ilgilenmek durumundadırlar. Öğrencilerdeki olumlu geliĢimin dönüt olarak 

alınması ise memnuniyet verici bir husustur (2). Nitekim, çalıĢmada yer alan öğretmenlerin 

yaklaĢık %86‘sı mesleklerinin kendilerinin sürekli meĢgul etmelerinden dolayı hoĢnut 

olduklarını ileri sürmüĢlerdir. Aynı Ģekilde beden eğitimi öğretmenleri sınıf ortamından 

bağımsız olarak faaliyetlerini yürüttükleri ve farklı araĢ gereçler ile çalıĢma imkanı buldukları 

için diğer öğretmenlerden daha bağımsız olarak çalıĢma imkanına sahiptirler. Bu durum 
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yapılan bu çalıĢmaya da olduğu gibi yansımıĢtır. Öğretmenlerin %89‘luk bir bölümü bağımsız 

çalıĢma ortamından ve değiĢik Ģeyler yapabilme Ģanslarından dolayı mesleklerinden hoĢnut 

oldukların ifade etmektedirler. 

 

Günümüzde pek çok insan toplum içerisinde saygın bir yer edinebilme çabası 

içerisindedir ve çalıĢtıkları/çalıĢacakları mesleklerin bu konuda önemli bir etkiye sahip 

olduğunu düĢünmektedirler. Yapılan çalıĢmada beden eğitimi öğretmenleri bu durum 

karĢısında %75 oranında hoĢnut olduklarını belirtmiĢlerdir. YaklaĢık %21‘lik bir grup ise 

kararsız olduklarını vurgulamıĢlardır. 

 

ÇalıĢma ortamındaki yöneticilerin mesleki baĢarıya olan etkileri düĢünüldüğünde 

öğretmenlerin yöneticileri konusundaki düĢünceleri iĢ doyum ölçeğinin ilgili sorularının 

seçenekleri arasında belirli bir dağılım göstermiĢtir.  

 

Özellikle yöneticilerin iyi yönetimi,  karar verme yetenekleri, kendi fikir ve 

kanaatlerini rahatça kullanabilmeleri, mesleklerini yaparken kendi yöntemlerini 

kullanabilmeleri ve çalıĢma arkadaĢlarının uyumu konularında hoĢnutluk değeri düĢüĢ 

göstermiĢ kararsızların ve hoĢnut olmayanların oranlarında artıĢ meydana gelmiĢtir (1). 

 

Beden eğitimi öğretmenliğinin diğer öğretmenlikler gibi garanti bir gelecek sağlaması 

ve baĢkaları için bir Ģeyler yapabilme mutluluğu, öğretmenlerin iĢ doyum düzeylerine de 

yansımıĢtır (1).  Beden eğitimi öğretmenliğinin en önemli özelliklerinde biri de öğrencileri 

yönlendirebilmektir. ÇalıĢmaya katılan öğretmenler de yaklaĢık olarak %98 oranında bu 

konuda hoĢnut olduklarını belirtmiĢlerdir. 

 

Günümüzde hangi meslek grubundan olunursa olunsun doyumun sağlanmasındaki 

temel etkenler yapılan iĢ karĢısında alınan ücret, terfi imkanı, çalıĢma koĢulları, takdir edilme 

gibi faktörlerdir (1, 4). Yapılan çalıĢmaya katılan öğretmenlerin iĢ doyumu düzeyleri bu 

konuda farklılaĢma göstermektedir. Nitekim bu konulardan hoĢnut olmayanların sayısı artmıĢ 

hoĢnut olanların sayısı ise diğer maddelere göre büyük oranda düĢüĢ göstermiĢtir (2, 5). 
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SONUÇ 

Yapılan çalıĢma sonucunda Van ilinde görev yapmakta olan Beden Eğitimi öğretmenlerinin iĢ 

doyum düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu belirlenmiĢtir. UygulanmıĢ olan Minnesota iĢ 

doyum ölçeğinde öğretmenlerin hoĢnut olmama durumunun ağırlıkta olduğu ücret, terfi, 

çalıĢma Ģartları ve takdir edilme gibi olumsuz durumlar gözden geçirilerek hızla gerekli 

çözüm yolları aranmalı ve iyileĢtirme politikaları uygulanmalıdır. 

 

KAYNAKLAR 

 

1 – Eroğlu AK. Van Ġli Beden Eğitimi Öğretmenlerinde iĢ Doyumu. Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 2005. 

2 – GöktaĢ Z. Balıkesir Ġlindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ĠĢ Doyumu ve bazı 

DeğiĢkenler ile Olan ĠliĢkisinin Ġncelenmesi. Niğde Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2007. 

3 – Karaca S. Spor Tesislerinin Kullanımı Açısından Sporcuların Ġstek ve Beklentileri (Van Ġli 

uygulaması). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. 

2002. 

4 – DolaĢır S, DolaĢır S. Anakara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim 

Elemanlarının ĠĢ Doyumu. Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 4: 

Sayı:3, 2006. 

5 – Yerlisu M, Çelenk B. Liglerde Görev Yapan Voleybol Antrenörlerinin ĠĢ Doyum 

Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 6: 

Sayı: 2, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

317 

  

317 

 

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENĠM GÖREN ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN MOTĠVASYON 

DÜZEYLERĠ 

 

Murat TEKĠN*  Özden TAġĞIN*  Mustafa YILDIZ*  SEFA LÖK* 

*Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeylerini belirleyebilmektir.  

AraĢtırma grubunu; Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ağrı Ġbrahim Çeçen 

Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin beden eğitimi ve spor 

yüksekokullarında öğrenim gören 219‘u erkek 190‘ı bayan toplam 409 1. 2. 3. ve 4. Sınıf 

öğrencileri oluĢturmaktadır.  

Ġlk olarak araĢtırmanın amacına iliĢkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla 

sistematik bir Ģekilde verilmiĢtir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluĢturulmuĢtur. 

Ġkinci olarak araĢtırmanın amacına ulaĢmak için, Acat ve Yenilmez (2004) tarafından 

geliĢtirilen Motivasyon Kaynakları ve Sorunları Anketi esas alınarak araĢtırmaya katılan 

öğrencilere uygulanmıĢtır. 

Verilerin çözüm ve yorumlanmasında,  t testi,  One Way Anova (tek yönlü varyans 

analizi) testi kullanılmıĢ ve gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için tukey testi 

kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmıĢ 

değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı 

kullanılmıĢ ve alpha güvenirlik katsayısı 0,78 bulunmuĢtur. 

AraĢtırmada ortaya çıkan bulgulara göre; erkek öğretmen adayları bayan öğretmen 

adaylarına göre,  4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları 1. sınıfta öğrenim gören 

öğretmen adaylarına göre, baba öğrenim düzeyi lisans olan öğretmen adayları ilköğretim 

olanlara göre öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın sonucunda; motivasyonun öğrenmede önemli bir yere sahip olduğu, ortak kabul 

gören bir görüĢ olarak ortaya çıkmaktadır. Yine öğrenme sürecindeki bazı sorunların 

kaynağının burada yattığı, baĢarı ve baĢarısızlıkların önemli bir oranının motivasyonla 

açıklanabileceği genel kabul görmektedir. Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim 
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gören öğretmen adaylarının niteliğini artırmak, baĢarısızlıkları en alt seviyeye indirgemek, 

öğrencileri motive eden, motivasyon sorunu oluĢturan faktörlerin belirlenmesi ve bunlara 

yönelik bazı düzenlemelerin yapılması ile sağlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Öğretmen Adayı, Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon   

 

THE TEACHER CANDIDATES‘ MOTIVATION LEVELS RELATED TO 

TEACHING PROFESSION WHO STUDY AT PHYSICAL EDUCATION AND 

SPORT ACADEMY 

ABSTRACT  

 The aim of this study is to determine the teacher candidates‘ motivation levels related 

to teaching profession who study at physical education and sport academy. 

 The study group consist of totally 409 1
st
, 2

nd
, 3

rd
 and 4

th
 class students, 219 boy and 

190 girl, who study at physical education and sport academies at Gazi University, Selçuk 

University, Ağrı Ġbrahim Çeçen University and Karamanoğlu Mehmetbey University.  

Firstly, existing data related to research aim is given systematically via scanning  

literature. Thus, a theoretical outline related to the subject is formed. Secondly to reach the 

aim of the research Motivation Resources and Questions Questionnaire which was developed 

by Acat ve Yenilmez (2004) was carried out to the students who participated to the research. 

On the solution and interpretation of the data t-test, One Way Anova (one way 

variance analyse) test was used and to determine the differences between the groups tukey 

rest was used and P<0,05  meaningfulness was received. On the data evaluation and finding 

the calculated data SPSS (Statistical package for social sciences) packet programme was used 

and alpha reliability coefficient was found as 0,78. 

 According to the outcome findings, man teacher nominee compared to woman teacher 

candidate, 4
th
 class teacher nominee compared to 1

st
 class teacher candidate, teacher nominee 

whose father‘s education level is bachelor compared to primary education have high 

motivation levels of teacher profession. At the result of the study, it was came into view that 

motivation has an important place in learning. Again, it is accepted that some problems‘ 

sources lie here and an important rate of success and unsuccess can be explained by 

motivation.  To raise the teacher candidates‘ quality who study at physical education and 

sport academy, to reduce unsuccesses to the lowest level can be suppllied by deciding the 
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factors that motivate students and make up motivation problem and making some regulations 

directed to these. 

Key words: Physical Education, Teacher candidate, Teaching Profession, Motivaito 

 

GĠRĠġ 

Ġnsan davranıĢlarını etkileyen çeĢitli faktörlerden söz edilebilir. Ancak davranıĢın  

yönünü, Ģiddetini, kararlılığını belirleyen en önemli güç kaynağı motivasyondur (Fidan, 

1996). Güdü; istekleri, ihtiyaçları, ilgileri, dürtüleri içine alan genel bir kavram olarak görülür 

(Cüceloğlu, 1996). Motivasyon ise, bir hedefe dönük olarak davranıĢı harekete geçiren, 

sürdüren ve yönlendiren bir güç olarak tanımlanmaktadır (Dilts, 1998; Lumsden, 1994). 

Kavrama metaforik açıdan yaklaĢıldığında, nesneleri harekete geçiren güce benzer bir gücün 

de insanları harekete geçirdiği ve bunun da genel olarak motivasyon olarak adlandırıldığı 

görülmektedir (Acat ve Demiral, 2003). Motivasyonun, insan davranıĢlarında, eğitim-öğretim 

çalıĢmalarında oldukça önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Bloom (1995), tam 

öğrenme için iki ön koĢulun olduğunu, birinin biliĢsel hazır bulunuĢluluk, diğerinin ise 

duyuĢsal hazır bulunuĢluluk olduğunu ortaya koymaktadır (Akt: Acat ve Yenilmez, 2004). 

Öğretmenlik, insani duyarlılıklar açısından son derece önemli bir meslektir. Bu mes-

leği seçenlerin, hizmet getirecekleri kiĢilere karĢı, yeterli bir duyarlılığa sahip olmaları 

beklenir. Bu duyarlılık kiĢisel özelliklerle iliĢkilidir. Öğretmenlik mesleğini seçen kiĢilerin 

duyarlılık düzeyleri kendi ruh sağlıklarını da önemli ölçüde etkiler. Çünkü meslek, sadece 

ekonomik gereksinimlerin karĢılanması için değil, aynı zamanda psiko-sosyal geliĢim ve 

doyum sağlamak için de sürdürülen bir uğraĢtır.  

Öğretmenlerin motivasyonu hem öğrencilerin sınıfta motive olması hem de ileri düzeyde 

gerçekleĢebilecek eğitim reformları için son derece önemlidir. Motive edilmiĢ öğretmenler; 1. 

eğitimde reformların gerçekleĢmesinde, 2. ortaya çıkan değiĢimlerin uygulanmasında, 3. 

baĢarı ve doyum sağlamada çok önemli bir iĢleve sahiptirler (Jesus and Conbay, 2001). DüĢük 

motivasyonları nedeniyle baĢarı ve doyum sağlayamayan öğretmenlerin stres düzeyleri 

yüksek olur (Pithers and Fogarty, 1995). 

Motivasyon, davranıĢın nedenselliğidir ve davranıĢın açıklanması anlamına gelir 

(Lefronçois, 1995). Sosyal ve kültürel bir ortam içinde ve öğrenme yaĢantılarıyla iliĢkili 

Ģekilde geliĢir. Bu nedenle kültürel farklılıkların, hatta aynı kültür içindeki değiĢimlerin de 

motivasyon üzerinde etkileri vardır (Cüceloğlu, 1992). Öğrenme yaĢantıları yanında, farklı 
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kiĢilik özellikleri, çevresel etkenler, önceki yaĢantılar, benlik kavramı, fiziksel iyi olma du-

rumları motivasyonla iliĢkilidir (Barrett ve ArkadaĢları, 2005). 

Kaynağı, etki alanı ve etki derecesi konusunda çeĢitli tartıĢmalar yürütülürken, 

motivasyonun öğrenmede önemli bir yere sahip olduğu, ortak kabul gören bir görüĢ olarak 

ortaya çıkmaktadır. Yine öğrenme sürecindeki bazı sorunların kaynağının burada yattığı, 

baĢarı ve baĢarısızlıkların önemli bir oranının motivasyonla açıklanabileceği genel kabul 

görmektedir. Türkiye‘de öğretmen yetiĢtirme konusunda çeĢitli sorunların yaĢandığı araĢtırma 

sonuçlarıyla ortaya konulmuĢtur (Ünal, 1996). YÖK tarafından öğretmen yetiĢtirme sistemine 

yönelik olarak gerçekleĢtirilen bazı düzenlemelerde, mevcut sorunların giderilmesi, öğretmen 

niteliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Yapılan düzenlemeler, programlara öğrenci 

kabulünden, program içeriklerine kadar bir dizi düzenleme içermektedir (Acat ve Yenilmez, 

2004). 2007 yılında uygulamaya konan öğretmenlik formasyonu programında, mevcut 

derslerden farklı olarak öğretmenin sınıf içi etkililiğini önemli ölçüde artıracak sınıf yönetimi, 

iletiĢim, motivasyon, öğrenme gibi konulara yer verildiği görülmektedir (YÖK, 2007). 

Her bireyin ilgi, istek ve yeteneklerine yönelik uygun bir eğitim programı vardır.  

Buradan yola çıkarak bireysel potansiyellerin çeĢitli yönlerden birey ve toplum için en uygun 

Ģekilde geliĢtirilmesine yönelik olup, kalkınma zenginleĢme ve daha fazla gelir elde etme, 

mesleğini severek yapma amacı oluĢturacaktır. Böylelikle, gençlerin akademik baĢarıları, 

yetenekleri ve istekleri doğrultusunda çeĢitli programlara yerleĢtirilmesiyle mümkündür. Bu 

nedenle orta öğretimdeki yönlendirme, sorunların en temel çözüm noktasıdır (Arslan ve Kılıç, 

2000). Öğretmen adaylarının meslek seçimi hem bireysel açıdan hem de toplumsal açıdan 

önem taĢımaktadır.  

Bireysel yönden bir takım fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar doğrultusunda; toplumsal 

açıdan da, toplumsal geliĢmeye temel olacak insan gücünün planlanmasında önemi açıkça 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik olumsuz tutumlarının temelinde 

psikolojik uyumsuzluklar, çalıĢma hayatında bıkkınlık, hayal kırıklığı, motivasyon eksikliği, 

verimsizlik ve öğrencilere yönelik Ģiddetler biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bireyin 

kendini gerçekleĢtirmesi, seçmiĢ olduğu mesleğin gerektirdiği nitelikler arasındaki uygunluğa 

bağlı olarak değiĢmektedir. Bireyler meslek seçimini gerçek benliklerine göre değil de ideal 

benliklerine göre yapmaları, mesleklerindeki baĢarıyı olumsuz yönde etkileyebilir (Öncü, 

1995). Ġsabetli ve bilinçli bir meslek seçimi öğretmen adaylarının mesleklerine karĢı 
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tutumlarının daha pozitif Ģekilde etkileyecek; aynı zamanda toplumsal ve ekonomik 

kalkınmaya da ortam hazırlayacaktır. 

Bu çalıĢmamızın amacı; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeylerini 

belirleyebilmektir.  

 

YÖNTEM 

AraĢtırma Grubunu 

Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Ağrı Ġbrahim Çeçen 

Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin beden eğitimi ve spor 

yüksekokullarında öğrenim gören 219‘i erkek 190‘ü bayan toplam 409 1. 2. 3. ve 4. Sınıf   

öğrencileri oluĢturmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Ġlk olarak araĢtırmanın amacına iliĢkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla 

sistematik bir Ģekilde verilmiĢtir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluĢturulmuĢtur. 

Ġkinci olarak araĢtırmanın amacına ulaĢmak için, Acat ve yenilmez‘in (2004) tarafından 

geliĢtirilen Motivasyon Kaynakları ve Sorunları Anketi esas alınarak araĢtırmaya katılan 

öğrencilere uygulanmıĢtır. Veri toplama araçlarının özellikleri aĢağıda verilmiĢtir. 

Acat ve Yenilmez‘in (2004) tarafından geliĢtirilen Motivasyon Kaynakları ve 

Sorunları Anketi Acat ve Demiral‘in (2002) Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Motivasyon 

Kaynakları ve Sorunları Anketi esas alınmıĢtır. Anket, eğitim fakültesi öğrencilerine yönelik 

olarak yeniden düzenlenerek uyarlanmıĢtır. Uyarlanan ölçeğin geçerliğini kontrol amacıyla 

uzman görüĢlerine baĢvurulmuĢ, gelen öneriler doğrultusunda düzeltmeler yapılmıĢtır. 

Ölçeğin güvenirliliğini test etmek üzere test tekrar test yöntemine baĢ vurularak aynı gruba 

iki hafta arayla bir birbirini takip eden iki uygulama yapılmıĢtır. Uygulama sonuçları arasında 

korelasyona bakılmıĢ, 0,05 düzeyinde anlamlı, 0,40 ve üzeri korelasyon katsayısına sahip 

maddeler tutarlılığı yüksek maddeler olarak kabul edilmiĢ, diğer maddeler elenmiĢtir. Ayrıca 

iki uygulama sonuçları arasında anlamlı bir farkın oluĢup oluĢmadığı her bir madde için t testi 

ile yoklanmıĢ, uygulamalar arasında 0,05 düzeyinde fark bulunmayan maddeler ölçeğe 

alınmıĢ, böylece her bir maddenin tutarlığı test edilmiĢtir. Ölçeğin iç tutarlılığı ile ilgili olarak 

maddelerin, ölçeğin tamamıyla olan korelasyonlarına bakılmıĢ, 0,40 ve üzeri korelasyona 

sahip maddeler ölçeğe alınmıĢtır. Ölçeğin genel güvenirliğini test etmek amacıyla cronbach 
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alphası hesaplamıĢ ve 0,92 bulunmuĢtur. Yapılan bu çalıĢmalarla ölçeğin güvenilir olduğu 

kabul edilmiĢtir. Ölçeğin yapı geçerliliğini kontrol etmek amacıyla faktör analizi yapılmıĢ, 

faktör yükü 0,40 üzeri maddeler ölçeğe alınmıĢtır. Faktörlerin, varyansın 0,54‘ünü 

açıkladıkları belirlenmiĢtir. Buna göre ölçeğin yapı geçerliğinin olduğu kabul edilmiĢtir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin çözüm ve yorumlanmasında,  t testi,  One Way Anova (tek yönlü varyans 

analizi) testi kullanılmıĢ ve gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için tukey testi 

kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmıĢ 

değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı 

kullanılmıĢ ve alpha güvenirlik katsayısı 0,78 bulunmuĢtur. 

 

BULGULAR 

Tablo 1 Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim 

Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Motivasyon Düzeylerinin t 

Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım 

 N Ortalama Std. Sapma t P 

Erkek  219 106,5799 11,2497 -2,017 0,044 

Bayan  190 104,1474 13,1370 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi; cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin 

motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur. [ t değeri =-2,017 

P=0,044<.05]. Ortalama değerlere baktığımızda;  erkek öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğine iliĢkin motivasyon düzeylerinin ortalaması ( X =106,5799) iken bayan  öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeylerinin ortalaması( X =104,1474) 

dür. 

Tablo 2 Sınıf DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Motivasyon Düzeylerinin One-

Way Anova Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım 

   Varyans Kaynağı KT Sd KO F P 

 

 

Gruplar arası 2267,518 3 755,839 5,229 

 

0,001 
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Grup içi 58541,705 405 144,547 

 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi; sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin 

motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =5,229  P=0,001< 

.05].  

Tablo 3 Sınıf DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Motivasyon Düzeylerinin Tukey 

Testi Ġle KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım 

 Sınıf DeğiĢkenleri Ortalamalar farkı P 

1. sınıf  2. sınıf 2,5990 0,385 

3.sınıf 4,3241 0,058 

4.sınıf 6,6759 0,001 

    

2.sınıf  1.sınıf -2,5990 0,385 

3.sınıf 1,7252 0,715 

4.sınıf 4,0770 0,067 

    

3. sınıf  1.sınıf -4,3241 0,058 

2.sınıf -1,7252 0,715 

4.sınıf 2,3518 0,533 

    

4.sınıf  1.sınıf -6,6759 0,001 

2.sınıf -4,0770 0,067 

3.sınıf -2,3518 0,533 

    

Tablo 3‘de görüldüğü gibi; sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor 

yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin 

motivasyon düzeyleri Tukey Testi ile analiz edilmiĢ bu analiz sonucunda; 4. sınıfta öğrenim 

gören öğrencilerin 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre öğretmenlik mesleğine iliĢkin 

motivasyon düzeyleri yüksek çıkmıĢtır.  
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Tablo 4 Baba Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin 

Motivasyon Düzeylerinin One-Way Anova Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım 

   Varyans Kaynağı KT Sd KO F P 

 

 

Gruplar arası 186,501 2 93,251  

1,625 

  

 

0,050 

  

    

Grup içi 60622,721 406 149,317 

Tablo 4‘de görüldüğü gibi; baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve 

spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin 

motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [ F değeri =1,625  P=0,050< 

.05].  

Tablo 5 Baba Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Demokratik 

Tutum Düzeylerinin Tukey Testi Ġle KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım 

 Baba Öğrenim Düzeyi 

DeğiĢkenleri 

Ortalamalar farkı P 

Ġlköğretim  Ortaöğretim 0,7505 0,830 

Lisans 2,1234 0,051 

    

Ortaöğretim  Ġlköğretim -0,7505 0,830 

Lisans 1,3729 0,759 

    

Lisans  Ġlköğretim -2,1234 0,051 

Ortaöğretim -1,3729 0,759 

Tablo 5‘de görüldüğü gibi; baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve 

spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin 

motivasyon düzeyleri Tukey Testi ile analiz edilmiĢ bu analiz sonucunda; baba öğrenim 

düzeyi lisans olan öğrencilerin ilköğretim olanlara göre öğretmenlik mesleğine iliĢkin 

motivasyon düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. 
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Tablo 6 Anne Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin 

Motivasyon Düzeylerinin One-Way Anova Testi KarĢılaĢtırılmasını Gösteren Dağılım 

   Varyans Kaynağı KT Sd KO F P 

 

 

Gruplar arası 27,172 2 13,586  

0,091 

 

 

0,913 

 

    

Grup içi 60782,051 406 149,709 

Tablo 6‘da görüldüğü gibi; anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve 

spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin 

motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir faklılık bulunmamıĢtır [ F değeri =0,091  P=0,913> 

.05].  

TARTIġMA ve SONUÇ 

Bu araĢtırmada; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeyleri incelenmiĢitir.  ÇalıĢma ile 

ulaĢılan sonuçlar ve üzerinde yapılan açıklamalar aĢağıda sunulmuĢtur. 

Cinsiyet değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [P< 0.05]. Ortalama değerlere baktığımızda;  erkek öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeylerinin ortalaması ( X =106,5799) iken, bayan 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeylerinin ortalaması 

( X =104,1474) dür. Bu sonuçlara göre; erkek öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 

iliĢkin motivasyon düzeyleri, bayan öğretmen adaylarına göre yüksek çıkmıĢtır. Bu bulgular; 

Riggs (1991) Eliot (2000), Mirzeoğlu ve ArkadaĢları (2007),  Çapa ve Çil (2000), Oran 

(2004), Tanrıöğen (1997), Sağlam (2008), Grasha (2000) ve Üredi ve Üredi (2007)‘nin 

çalıĢmalarıyla paralellik gösterirken, Acat ve Yenilmez (2004), Main ve Katz (1991), Gençay 

ve Gençay (2007) ve  Acat ve Demiral (2003)‘ın, çalıĢmasıyla paralellik göstermemektedir. 

Nedeni ise; örneklem gruplarının farklı olmasından kaynaklanacağı düĢünülmektedir. Bir 

öğretmen adayının mesleki formasyonuna iliĢkin algı düzeyinin yüksek olması, yeni öğretim 

tekniklerini ve kaynaklarını kullanabilmede, etkili öğretim stratejileri geliĢtirebilmede, 

öğrenci performansını takip edebilmede, öğrencilerle etkileĢimde etkili iletiĢim becerilerine 
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sahip olmada ve katılımcı öğretim ortamı düzenlemede kendine güven duymasını ve yüksek 

motivasyona sahip olmasını sağlayacaktır. 

Sınıf değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir 

faklılık bulunmuĢtur [P<0.05]. Bu farklılık sonucunda; 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 

1. sınıfta öğrenim gören öğrencilere gore; öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeyleri 

yüksek çıkmıĢtır. Deneyim, dönütler ve gözlemlerle kiĢilerin kendilerine olan yeterlik 

duygusu değiĢtirilebilir. Bu araĢtırmadan çıkan sonuca göre son sınıfta bulunan öğretmen 

adayları dört yıl boyunca aldıkları eğitim, öğretmenlik deneyimi ve uygulamalarının, onların 

kendilerini yeterli bulmalarını anlamlı ölçüde artırdığını göstermektedir. Bu bulgular; Gürses 

ve ArkadaĢları (2005), Erdem ve Anılan (1999), Özbek ve ArkadaĢları (2007), Bulut ve 

Doğan (2006), Gençay ve Gençay (2007) ve Acat ve Yenilmez (2004), çalıĢmalarıyla 

paralellik gösterirken, Mirzeoğlu ve ArkadaĢları (2007), Arslan (2005)‘ın çalıĢmasıyla 

paralellik göstermemektedir. Göstermemesinin nedeni ise; grupların farklı özelliklerde 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

Baba öğrenim düzeyi değiĢkenine göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeyleri 

arasında anlamlı bir faklılık bulunmuĢtur [P<0.05].  Bu farklılık sonucunda; baba öğrenim 

düzeyi lisans olan öğrencilerin baba öğrenim düzeyi ilköğretim olan öğrencilere göre; 

öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlara göre; 

eğitim düzeyi arttıkça kiĢilerin öğretmenlik mesleğine iliĢkin ağlıları ve motivasyon düzeyleri 

yüksek çıkmıĢtır. 

Anne öğrenim düzeyi değiĢkenine göre beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 

öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeyleri 

arasında anlamlı bir faklılık bulunmamıĢtır [P>0.05]. Bu sonuç bize; anne öğrenim 

düzeylerinin öğretmen adaylarının öğretmenlik özelliklerini, sahip oldukları kiĢisel 

özelliklerini ve öğretmenlik mesleğine olan bakıĢ açılarını etkilemediği söylenebilir.  

AraĢtırmada ortaya çıkan bulgulara göre; erkek öğretmen adayları bayan öğretmen 

adaylarına göre,  4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları 1. sınıfta öğrenim gören 

öğretmen adaylarına göre, baba öğrenim düzeyi lisans olan öğretmen adayları ilköğretim 

olanlara göre öğretmenlik mesleğine iliĢkin motivasyon düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın sonucunda; motivasyonun öğrenmede önemli bir yere sahip olduğu, ortak kabul 
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gören bir görüĢ olarak ortaya çıkmaktadır. Yine öğrenme sürecindeki bazı sorunların 

kaynağının burada yattığı, baĢarı ve baĢarısızlıkların önemli bir oranının motivasyonla 

açıklanabileceği genel kabul görmektedir. Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim 

gören öğretmen adaylarının niteliğini artırmak, baĢarısızlıkları en alt seviyeye indirgemek, 

öğrencileri motive eden, motivasyon sorunu oluĢturan faktörlerin belirlenmesi ve bunlara 

yönelik bazı düzenlemelerin yapılması ile sağlanacaktır.  
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ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA DERS ĠÇĠ VE DERS DIġI 

―ÇOCUK ATLETĠZMĠ‖ UYGULAMALARININ OLUġTURACAĞI 

MOTĠVASYONEL ĠKLĠMĠN HEDEF YÖNELĠMLER VE BEDEN EĞĠTĠMĠ 

DERSĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMA ETKĠSĠ 

HASLOFÇA, Fehime*         ALTIPARMAK, M. Ersin*   HASLOFÇA, Ercan* 

*Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

ÖZET 

 Amaç: Bu araĢtırma Ülkemizdeki ilköğretim okullarında uygulama sürecinde olan 

‗Çocuk Atletizmi‘ programının oluĢturacağı motivasyonel iklim çevresi ile algılanan bu çevre 

içerisinde çocukların hedef yönelimleri ve beden eğitimi derslerine iliĢkin tutumlarındaki 

değiĢiklikleri incelemek amacıyla gerçekleĢtirildi.  

Yöntem: AraĢtırma Ġzmir ilinde bulunan Ġlköğretim Okullarının BeĢinci, Altıncı ve 

Yedinci sınıflarında öğrenim gören çocuklar üzerinde yapıldı. Katılımcı grupta kız (n=94) ve 

erkek (n=82) toplam 176 öğrenci ve kontrol grubunda ise kız (n=45) ve erkek (n=43) toplam 

88 öğrenci yer aldı. Katılımcı gruba altı hafta süre ile ‗Çocuk Atletizmi‘ programı uygulandı. 

Kontrol grubu aynı süre içerisinde rutin Beden Eğitimi derslerine katıldı. Uygulama öncesi ve 

sonrasında gerekli veriler, ülkemizde beden eğitimi alanında geçerlik ve güvenirlik çalıĢması 

yapılan üç adet ölçek kullanılarak elde edildi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için, 

SPSS 15,0 Windows programı kullanılarak Paired T – Test uygulandı. Veriler arasındaki 

iliĢkiye bakıldı.  

Bulgular: Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde ―Çocuk Atletizmi‖ 

uygulamalarına katılan çocuklarda uygulama sonunda; ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ algısı geliĢtiği 

ve buna bağlı olarak ‗Görev Yönelimi‘nin yüksek düzeye ulaĢtığı görüldü.  Görev 

yönelimindeki geliĢime paralel olarak; Beden Eğitime karĢı olumlu tutumun tüm 

faktörlerinde, uygulama öncesinde orta düzeyin biraz üzerinde bulunan değerlerin uygulama 

sonrasında yüksek düzeyin üzerine çıktığı belirlendi. 

 TartıĢma: ‗Çocuk Atletizmi‘ uygulamalarına katılan çocuklarda, belirli bir süreç 

içerisinde ego yönelimindeki azalma, buna karĢılık görev yönelimindeki artıĢ ve Beden 

Eğitime KarĢı Tutumun tüm faktörlerindeki olumlu geliĢme istatistiksel açıdan anlamlıdır.  
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Sonuç: En az altı hafta süreyle uygulanan ‗Çocuk Atletizmi‘ programının, duyuĢsal 

alana iliĢkin faktörlere yönelik değerlerin olumlu biçimde geliĢtirilmesinde oldukça etkili bir 

araç olduğu sonucuna varıldı.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk Atletizmi, Motivasyonel Ġklim, Hedef Yönelimler, Tutum 

 

EFFECTS ON GOAL ORIENTATIONS AND STUDENTS‘ BEHAVIOURS 

RELATING TO P.E. CLASSES OF THE MOTIVATION CLIMATE INITIATED BY 

THE IMPLEMENTION OF THE ―KIDS‘ ATHLETICS‖ PROGRAM IN TURKISH 

PRIMARY SCHOOLS‘ P.E. CLASSES, BOTH IN CLASS SETTINGS AND IN OUT-

OF-SCHOOL ENVIRONMENTS 

 

ABSTRACT 

Aim: This study examines the environmental motivation climate created in the process 

of implementing the ―Kids‘ Athletics‖ Program in Turkish Primary schools and reviews 

changes  consequently occuring in students‘ goal orientations as well as in their attitudes 

towards P.E. lessons. 

  Metod: Girls (n=94) and boys (n=82) In all 176 participants, joined in the program 

while 88 students, girls (n=45) and boys  (n=43) were set as control group. Children from 

Primary Schools in Ġzmir (students in grades 5, 6 and 7) were involved in ―Kids‘ Athletics‖ 

for a period of six weeks while the Control Goup proceeded with their routine P.E lessons.  

 Three instruments were used to evaluate the Data needed in connection with ‗the 

situation at hand’ as well as for information on ’the pre-implementation period’ and ‗on the 

changes having occured after implementation’. Construct Validity and Reliability checks 

were included in the research.  

 Paired T – Test was performed using the SPSS 15,0 Windows Program for the 

Statistical Analysis of obtained Data, the relationship between such data having also been 

examined.  

Results: The study clearly observed that, in relation to participants in the ―Kids‘ 

Athletics‖ Program, perception of a Learning oriented climate was clearly enhanced, equally 

pushing Task Orientation towards high levels of perception.  
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In line with this tendency, signs that, prior to students‘ participation in the Program, 

indicated slightly above average values concerning all the elements of a positive disposition 

towards P.E, swiftly reached superior values. 

Conlusion: To sum up, it was estimated that ―Kids‘ Athletics‖, as applied on a 

minimum six-week stretch has proved to affect positively values attached to those elements. 

 

Key Words: Kids‘ Athletics, Motivational Climate, Goal Orientations, Attitude 

 

AraĢtırmanın Amacı: 

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğince (IAAF), Atletizmin okul sporu olarak 

tüm dünyada yaygın biçimde kullanılması hedefiyle hazırlanan ―çocuk atletizmi‖ programı 
(1)

, 

birliğe üye diğer ülkelerle birlikte bizim okullarımızda da yaygınlaĢma sürecindedir. Bu 

araĢtırmanın amacı, ―çocuk atletizmi‖ programının ders içi ve ders dıĢı etkinliklerde 

uygulanmasının, belirli bir süreç içerisinde oluĢturacağı motivasyonel iklim çevresi ile 

algılanan bu çevre içerisinde çocukların hedef yönelimi ve beden eğitimi derslerine iliĢkin 

tutumlarındaki değiĢiklikleri incelemektir. 

Yöntem: 

AraĢtırma Ġzmir ilinde bulunan Ġlköğretim Okullarının BeĢinci, Altıncı ve Yedinci 

sınıflarında öğrenim gören çocuklar üzerinde yapıldı. Çocuk Atletizmi uygulamalarına katılan 

kız (n=94) ve erkek (n=82) toplam 176 öğrenci katılımcı grubu oluĢturdu. Katılımcı gruba 

paralel olarak aynı süre içerisinde yalnızca okul beden eğitimi derslerine katılan kız (n=45) ve 

erkek (n=43) toplam 88 öğrenci de kontrol grubunu oluĢturdu. 

ÇalıĢmada ölçüm araçları olarak, beden eğitimi alanında Ülkemiz ilköğretim okullarında 

geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢması yapılan üç adet ölçekten yararlanıldı. Birinci ölçek, 

Papaioannou (1994) tarafından geliĢtirilen ―Beden Eğitimi Dersleriyle Ġlgili Öğrenme ve 

Performans Yönelimleri Ölçeği‖dir. Bu ölçek kuramsal olarak motivasyon ikliminin, ya 

öğrenme ya da performans algısı yansıtacağını varsaymaktadır. 27 Madde ve beĢ faktörlü 

yapıdan oluĢan ölçek, beĢli likert üzerinden yanıtlanmaktadır.
(2)

 

Ġkinci ölçek, Duda ve Nikols (1992) tarafından geliĢtirilen ―Sporda ĠĢe ve Egoya 

Yönelimler Ölçeği‖dir. 13 Madde ve iki faktörlü yapıdan oluĢan ölçek, beĢli likert üzerinden 

yanıtlanmaktadır.
(3

 Üçüncü ölçek ise, Subramaniam ve Silverman (2000) tarafından 
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geliĢtirilen ―Beden Eğitimi Tutum Ölçeği‖dir. 20 Madde ve dört faktörlü yapıdan oluĢan 

ölçek, beĢli likert üzerinden yanıtlanmaktadır.
 (4)

   

Katılımcı gruba okul bahçesinde altı haftalık ‗Çocuk Atletizmi‘ programı uygulandı. 

Uygulama öncesinde ve sonrasında ölçekler aracılığı ile katılımcı grubun son test verileri 

alındı. Kontrol grubundan da aynı ölçekleri kullanarak ve aynı süreler içerisinde ön test ve 

son test verileri alındı. Ölçek uygulamaları sırasında beden eğitimi öğretmenleri sınıfın 

dıĢında tutuldu. Ġlk iki hafta, uygulamada kullanılacak dört oyun, her hafta iki oyun olmak 

üzere ve iki saatlik Beden Eğitimi Derslerinin birer saatinde öğrencilere öğretildi. Üçüncü ve 

dördüncü hafta, sınıf içinde dengeli biçimde oluĢturulan takımlar arasında ‗Sınıf içi Atletizm 

Oyunları ġampiyonası‘ yapıldı. ġampiyona sonunda oyunlara katılan tüm çocuklara katılım 

belgesi, takımlara baĢarı belgesi verildi. BeĢinci ve altıncı hafta, Sınıf içi Atletizm Oyunları 

ġampiyonasında birinci olan takımlar arasında ‗Sınıflar arası Atletizm Oyunları ġampiyonası‘ 

yapıldı. Organizasyon görevlerini sınıf takımlarında yer almayan öğrenciler yerine getirdiler. 

ġampiyona sonunda oyunlara katılan tüm çocuklara sembolik madalyalar, katılım belgesi, 

takımlara baĢarı belgesi verildi.  

Ölçekleri kullanarak elde edilen verilerin istatistiksel analizi için, Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Bioistatistik ve Tıbbi BiliĢim Anabilim Dalına kayıtlı SPSS 15.0 Windows programı 

kullanılarak Paired T – Test uygulandı. Ölçekler aracılığı ile toplanan veriler arasındaki 

iliĢkiye bakıldı. 

 

BULGULAR 

 Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde çocuk atletizmi uygulamalarına katılan ve 

katılmayan (Kontrol Grubu) çocuklarda geliĢen motivasyonel iklim algısına iliĢkin veriler 

Tablo 1‘de yer almaktadır. Tablo 1‘de yer alan Katılımcı Gruba ve Kontrol Grubuna ait öntest 

– sontest ortalama değerleri incelendiğinde: 

 Tablo 1‘de ‗Performans Eğilimli Ġklim‘ öntest – sontest ortalama genel değerlerine 

baktığımızda, Katılımcı Grupta 3,26 ±0,63‘dan 3,07 ±0,63‘ye azalma, Kontrol Grubunda ise 

yalnızca 3,46 ±0,60‘dan 3,45 ±0,65‘e azalma olduğu gözlenmiĢtir (Grafik1 ve 2). 

Genele iliĢkin ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ öntest – sontest ortalama değerlerinde ise 

Katılımcı Grupta 3,59 ±0,65‘dan 3,97 ±0,58‘ye artıĢ, Kontrol Grubunda ise yalnızca 3,66 

±0,79‘dan 3,67 ±0,75‘e artıĢ olduğu gözlenmiĢtir (Grafik1 ve 2). 

 



   
 

 

335 

  

335 

 

  Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde çocuk atletizmi uygulamalarına katılan 

ve katılmayan kontrol grubu çocukların ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ ile ‗Ego Yönelimi‘ ve 

‗Görev Yönelimi‘ne iliĢkin öntest ve sontest değerleri Tablo 2‘de yer almaktadır.  

 Tablo 2‘de yer alan Katılımcı Gruba ve Kontrol Grubuna ait öntest – sontest ortalama 

değerleri incelendiğinde: ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ öntest – sontest ortalama değerlerinde 

Katılımcı Grupta 3,59 ±0,65‘dan 3,97 ±0,58‘ye artıĢ, Kontrol Grubunda ise yalnızca 3,66 

±0,79‘dan 3,67 ±0,75‘e artıĢ olduğu gözlenmiĢtir.  

‗Ego Yönelimi‘ öntest – sontest ortalama değerlerinde Katılımcı Grupta 3,26 ±0,92‘dan 

3,01 ±0,93‘e gerileme, Kontrol Grubunda ise yalnızca 3,34 ±0,95‘ten 3,28 ±0,75‘e gerileme 

gözlenmiĢtir (Grafik 3).  

‗Görev Yönelimi‘ öntest – sontest ortalama değerlerinde ise Katılımcı Grupta 3,95 

±0,63‘ten 4,12 ±0,58‘ye artıĢ, Kontrol Grubunda ise 3,99 ±0,79‘dan 3,97 ±0,82‘ye azalma 

olduğu gözlenmiĢtir (Grafik 3). 
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Tablo 1: Beden Eğitimi Dersi ve Ders DıĢı Etkinliklerde Çocuk Atletizmi Uygulamalarına Katılan ve Katılmayan     

                                 Çocuklarda GeliĢen Motivasyonel Ġklim Algısı 

Ġk
lim

 

Faktör 

Katılımcı Grup Kontrol Grubu 

N 
Ön Test Son Test 

p N 
Ön Test Son Test 

p 
Ort ss Ort ss Ort ss Ort ss 

P
erfo

rm
a
n

s 

Çabasız Sonuç 

Elde Etme 
176 2,57 0,94 2,19 0,89 ,000* 88 2,87 0,91 2,97 0,91 0,281 

Hata Yapma 

EndiĢesi 
176 3,71 0,94 3,49 0,90 ,015* 88 3,73 0,81 3,69 0,81 0,549 

YarıĢmacı Eğilim 176 3,37 0,99 3,35 0,82 ,873 88 3,65 0,78 3,60 0,81 0,548 

Ö
ğ
ren

m
e 

Öğretmen 

Kaynaklı Eğilim 
176 3,40 0,72 3,76 0,76 ,000* 88 3,51 0,89 3,56 0,83 0,488 

Öğrenci Kaynaklı 

Eğilim 
176 3,75 0,75 4,15 0,58 ,000* 88 3,79 0,86 3,77 0,82 0,730 

G
en

el 

Performans 

Eğilimli Ġklim 
176 3,26 0,63 3,07 0,63 ,001* 88 3,46 0,60 3,45 0,65 0,912 

Öğrenme Eğilimli 

Ġklim 
176 3,59 0,65 3,97 0,58 ,000* 88 3,66 0,79 3,67 0,75 0,895 

 

*p<0,05 
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Grafik 1: Katılımcı Grup Motivasyonel Ġklim Algısı Ön test-Son test Verileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Grafik 2: Kontrol Grubu Motivasyonel Ġklim Algısı Ön test-Son test Verileri 

  

Grafik 3: Katılımcı Grup ve Kontrol Grubu Ego yönelimi ve Görev Yönelimi   

                             Ön test-Son test Verileri 

 Katılımcı grupta yer alan çocukların ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ sontest değerleri ile ‗Ego 

Yönelimi‘ ve ‗Görev Yönelimi‘ sontest değerleri arasındaki iliĢkiler Tablo 3‘te yer 

almaktadır.  

 Tablo 3‘te, Katılımcı grupta yer alan çocukların ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ sontest 

değerleri ile ‗Ego Yönelimi‘ ve ‗Görev Yönelimi‘ sontest değerleri arasındaki iliĢkiler 

incelendiğinde; ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ sontest değerleri ile ‗Ego Yönelimi‘ sontest 

değerleri arasında negatif bir iliĢki olduğu görülmektedir.  
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 ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ sontest değerleri ile ‗Görev Yönelimi‘ sontest değerleri 

arasında ise pozitif bir iliĢki vardır. ‗Ego Yönelimi‘ sontest değerleri ile ‗Görev Yönelimi‘ 

sontest değerleri arasında da negatif bir iliĢki olduğu gözlenmiĢtir. 
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 Grafik 4: Katılımcı Grubunun Genel Tutumlarına ĠliĢkin 

Ön test-Son test Veriler 

 

Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde ‗Çocuk Atletizmi‘ uygulamalarına katılan ve 

katılmayan çocukların beden eğitimi dersine karĢı tutumlarını yansıtan öntest ve sontest 

verileri Tablo 4‘de verilmiĢtir.  

 Genel olarak ‗Tutum‘un alt faktörlerinden; ‗Ders Programına ĠliĢkin Genel Tutum‘ öntest – 

sontest ortalama değerlerine baktığımızda, Katılımcı Grupta 3,45 ±0,95‘ten 4,18 ±0,69‘e artıĢ 

(Grafik 4), Kontrol Grubunda ise 3,55 ±0,95‘ten 3,48 ±0,95‘e azalma olduğu gözlenmiĢtir 

(Grafik 5).  

 ‗Öğretmene ĠliĢkin Genel Tutum‘ öntest – sontest ortalama değerlerine baktığımızda, 

Katılımcı Grupta 3,26 ±0,87‘dan 4,10 ±0,65‘a artıĢ (Grafik 4), Kontrol Grubunda ise 3,47 

±0,91‘den 3,43 ±0,93‘e azalma olduğu gözlenmiĢtir (Grafik 5). 
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Tablo 2: Katılımcı Grup ve Kontrol Grubu Çocukların ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ ile 

‗Ego Yönelimi‘ ve ‗Görev Yönelimi‘ne ĠliĢkin Öntest ve Sontest Değerleri 

 

Faktör 

Katılımcı Grup Kontrol Grubu 

N 

Ön Test Son Test 

p N 

Ön Test Son Test 

p 

Ort ss Ort ss Ort ss Ort ss 

Öğrenme Eğilimli Ġklim 176 3,59 0,65 3,97 0,58 ,000* 88 3,66 0,79 3,67 0,75 0,895 

Ego Yönelimi 176 3,26 0,92 3,01 0,93 ,001* 88 3,34 0,95 3,28 0,96 0,372 

Görev Yönelimi 176 3,95 0,63 4,12 0,58 ,002* 88 3,99 0,79 3,97 0,82 0,743 

 

*p < 0,05 

 

 

 

Tablo 3: Katılımcı Grupta Yer Alan Çocukların ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ Sontest 

Değerleri Ġle ‗Ego Yönelimi‘ ve ‗Görev 

                            Yönelimi‘ne ĠliĢkin Sontest Değerleri 

Faktör N Ort ss 1 2 3 

1- Öğrenme Eğilimli Ġklim 176 3,97 0,58 1     

2- Ego Yönelimi 176 3,01 0,93 -0,017 1   

3- Görev Yönelimi 176 4,12 0,58 ,507** -0,010 1 

 

**p < 0,01 
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 Grafik 5: Kontrol Grubunun Genel Tutumlarına ĠliĢkin Ön test-Son test   

                                     Verileri 

 

Genel ‗HoĢlanma Boyutu‘ öntest – sontest ortalama değerlerine baktığımızda, Katılımcı 

Grupta 3,31 ±0,87‘den 4,16 ±0,67‘ya artıĢ (Grafik 4), Kontrol Grubunda ise 3,47 ±0,89‘den 

3,41 ±0,92‘e azalma olduğu gözlenmiĢtir (Grafik 5). 

Genel ‗Yarar Boyutu‘ öntest – sontest ortalama değerlerine baktığımızda, Katılımcı 

Grupta 3,40 ±0,91‘tan 4,12 ±0,65‘ye artıĢ (Grafik 4), Kontrol Grubunda ise 3,54 ±0,96‘ten 

3,50 ±0,96‘ye azalma olduğu gözlenmiĢtir (Grafik 5). 

‗Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum‘ öntest – sontest ortalama değerlerine baktığımızda, 

Katılımcı Grupta 3,35 ±0,85‘ten 4,14 ±0,64‘e artıĢ (Grafik 4), Kontrol Grubunda ise 3,51 

±0,90‘den 3,45 ±0,91‘e azalma olduğu görülmektedir (Grafik 5). 

 Hedef Yönelimler (Ego ve Görev Yönelimi) ile Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum 

arasındaki iliĢki Tablo 5‘te verilmiĢtir. 

 Tablo 5 incelendiğinde, ‗Görev Yönelimi‘ ile Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum arasında 

pozitif bir iliĢki olduğu görülmektedir. Buna karĢılık, ‗Ego Yönelimi‘ ile Beden Eğitimine KarĢı 

Genel Tutum arasında ise negatif bir iliĢki bulunmuĢtur. 
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Tablo 4: Beden Eğitimi Dersi ve Ders DıĢı Etkinliklerde ‗Çocuk Atletizmi‘ Uygulamalarına Katılan ve Katılmayan Çocukların 

                      Beden Eğitimi Dersine KarĢı Tutumlarını Yansıtan Öntest ve Sontest Verileri 

T
u

tu
m

 

Faktör 

Katılımcı Grup Kontrol Grubu 

N 
Ön Test Son Test 

p N 
Ön Test Son Test 

p 
Ort ss Ort ss Ort ss Ort ss 

D
ers 

P
ro

g
ra

m
ın

a
 

ĠliĢk
in

 

T
u

tu
m

 

HoĢlanma Boyutu 176 3,49 0,98 4,21 0,72 ,000* 88 3,51 0,94 3,45 0,97 0,419 

Yarar Boyutu 176 3,41 1,06 4,15 0,72 ,000* 88 3,58 1,03 3,50 1,01 0,364 

Ö
ğ
retm

en
e 

ĠliĢk
in

  

T
u

tu
m

 

HoĢlanma Boyutu 176 3,13 0,92 4,11 0,71 ,000* 88 3,44 0,95 3,36 0,95 0,381 

Yarar Boyutu 176 3,39 0,92 4,10 0,66 ,000* 88 3,51 0,98 3,50 0,99 0,893 

G
en

el 

Ders Programına ĠliĢkin Tutum 176 3,45 0,95 4,18 0,69 ,000* 88 3,55 0,95 3,48 0,95 0,345 

Öğretmene ĠliĢkin Tutum 176 3,26 0,87 4,10 0,65 ,000* 88 3,47 0,91 3,43 0,93 0,588 

HoĢlanma Boyutu 176 3,31 0,87 4,16 0,67 ,000* 88 3,47 0,89 3,41 0,92 0,338 

Yarar Boyutu 176 3,40 0,91 4,12 0,65 ,000* 88 3,54 0,96 3,50 0,96 0,579 

Beden Eğitimine KarĢı Tutum 176 3,35 0,85 4,14 0,64 ,000* 88 3,51 0,90 3,45 0,91 0,423 

   *p<0,05 
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Tablo 5: Hedef Yönelimler Ġle Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum Arasındaki 

ĠliĢki 

 

 

 Faktör N Ort ss 1 2 3 

Hedef 

Yönelimler 

1-Ego Yönelimi 176 3,01 0,93 1     

2-Görev Yönelimi 176 4,12 0,58 -0,01 1   

Tutum 
3-Beden Eğitimine 

KarĢı Genel Tutum 
176 4,14 0,64 -,216** ,487** 1 

        **p<0,01 

 

TartıĢma 

 Performans Eğilimli Ġklim ve Öğrenme Eğilimli Ġklim algısına iliĢkin genel verilere 

baktığımızda (Tablo 1); Performans Eğilimli Ġklim algısı ortalama değerlerinde katılımcı 

gruptaki 3,26 ±0,63‘dan 3,07 ±0,63‘ye gerileme istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,05). 

Kontrol grubunda ise 3,46 ±0,60‘dan 3,45 ±0,83‘e gerileme istatistiksel açıdan anlamsızdır. 

Öğrenme Eğilimli Ġklim algısı ortalama değerlerinde katılımcı gruptaki 3,59 ±0,65‘dan 3,97 

±0,58‘ye yükselme istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,05). Kontrol grubunda ise 3,66 

±0,79‘dan 3,67 ±0,75‘ye yükselme istatistiksel açıdan anlamsızdır.    

Morgan ve Kingston (2005)
(5)

 yaĢ ortalaması 13.65 ±0,48 olan çocuklar  (n= 80) 

üzerinde yaptığı çalıĢmada Performans Eğilimli Ġklim algısı ön test değerlerini 2.21 ± 0,63, 

son test değerlerini 2.46 ±0,66 olarak belirlemiĢtir. Elde edilen bulgular performans 

eğiliminin istatistiksel olarak anlamlı biçimde arttığını göstermektedir. Oysa Çocuk Atletizmi 

uygulamalarına katılan çocuklarda performans eğiliminde anlamlı biçimde azalma 

belirlenmiĢtir. Bu farkın uygulanan programların içeriğinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Morgan ve Kingston (2005)
(5)

 aynı çalıĢmada, Öğrenme Eğilimli Ġklim algısı ön test 

değerlerini 3.87 ± 0,58, son test değerlerini 3.94 ± 0,52 olarak belirlemiĢtir. Ön test ve son test 

değerleri arasındaki bu artıĢ istatistiksel olarak anlamlı değildir. Çocuk Atletizmi 

uygulamalarına katılan çocuklarda ise Öğrenme Eğilimli iklim algısı anlamlı biçimde 

yükselmiĢtir. Bu da çocuk atletizmi uygulamalarının bu alandaki etkisini ortaya koymaktadır. 



   
 

 

343 

  

343 

 Genel bir değerlendirme yapılırsa; ilköğretim okullarındaki Beden Eğitimi derslerinde 

ve ders dıĢı etkinliklerde belirli bir süre ―Çocuk Atletizmi‖ uygulamalarına yer verilmesinin 

‗Performans Eğilimli Ġklim‘ algısını azaltarak ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ algısını önemli ölçüde 

geliĢtirdiği söylenebilir. 

 Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde çocuk atletizmi uygulamalarına katılan 

grubun ve kontrol grubu çocukların ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘e iliĢkin genel öntest-sontest 

ortalama verileri ile ‗Ego Yönelimi‘ ve ‗Görev Yönelimi‘ne iliĢkin öntest-sontest ortalama 

verileri değerlendirildiğinde (Tablo 2): Genel ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ öntest–sontest ortalama 

değerlerinde katılımcı gruptaki 3,59 ±0,65‘dan 3,97 ±0,58‘ye artıĢ istatistiksel açıdan 

anlamlıdır (p<0,05). Kontrol Grubunda ise yalnızca 3,66 ±0,79‘dan 3,67 ±0,75‘e artıĢ 

istatistiksel açıdan anlamsızdır. 

Katılımcı gruptaki ‗Ego Yönelimi‘ öntest–sontest ortalama değerlerindeki 3,26 

±0,92‘dan 3,01 ±0,93‘e gerileme de istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,05). Kontrol 

Grubunda ise 3,34 ±0,95‘ten 3,28 ±0,75‘e gerileme istatistiksel açıdan anlamlı değildir. 

‗Görev Yönelimi‘ öntest–sontest ortalama değerlerinde de katılımcı grupta görülen 3,95 

±0,63‘ten 4,12 ±0,58‘ye artıĢ istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,05). Kontrol grubunda ise 

3,99 ±0,79‘dan 3,97 ±0,82‘ye görülen küçük azalma istatistiksel açıdan anlamsızdır. 

Morgan, ve Carpenter (2002) 
(6)

, yaĢ ortalaması 13,6 ±0,64 olan çocuklar  (n= 153) 

üzerinde yaptığı çalıĢmada Ego Yönelimi ön test değerlerini 2,96 ± 1,00, son test değerlerini 

2,94 ±1,10 olarak belirlemiĢtir. Ön test ve son test değerleri arasındaki bu artıĢ istatistiksel 

olarak anlamlı değildir. Buna karĢılık, Çocuk Atletizmi uygulamalarına katılan çocuklarda 

Ego yöneliminde istatistiksel olarak anlamlı biçimde azalma belirlenmiĢti (p<0,05). Morgan, 

ve Carpenter (2002) 
(6)

 aynı çalıĢmada Görev Yönelimi ön test değerlerini 3,71 ± 0,59, son 

test değerlerini 3,93 ±0,60 olarak belirlemiĢtir. Ön test ve son test değerleri arasındaki bu artıĢ 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). Çocuk Atletizmi uygulamalarına katılan çocuklarda 

da Görev Yöneliminde istatistiksel olarak anlamlı yükselme belirlenmiĢti (p<0,05). 

Bu sonuçlara göre, Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde çocuk atletizmi 

uygulamalarına katılan çocuklarda ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ algısı geliĢmekte, egoya yönelim 

azalmakta ve görev yönelimi yüksek düzeye ulaĢmaktadır.   

Katılımcı grupta yer alan çocuklarda ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘e iliĢkin sontest değerleri 

ile ‗Ego Yönelimi‘ ve ‗Görev Yönelimi‘ sontest değerleri arasındaki iliĢkiler incelendiğinde 

(Tablo 3); ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ sontest değerleri ile ‗Ego Yönelimi‘ sontest değerleri 
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arasında görülen negatif iliĢki istatistiksel olarak anlamsızdır. ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ 

sontest değerleri ile ‗Görev Yönelimi‘ sontest değerleri arasındaki pozitif iliĢki ise istatistiksel 

açıdan anlamlıdır (p<0,05). 

Bu sonuçlar değerlendirildiğinde; Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde çocuk 

atletizmi uygulamalarına katılan çocuklarda ‗Öğrenme Eğilimli Ġklim‘ algısının geliĢmesine 

paralel olarak ‗Görev Yönelimi‘nin de yüksek düzeye ulaĢtığı görülmektedir.  

Theodosiou ve Papaioannou (2005) 
(7)

, yaĢ ortalaması 14,23 ±2,02 olan çocuklarla (n= 

782), Theodosiou, Mantis ve Papaioannou (2008) 
(8)

, beĢ ve onikinci sınıf öğrencileriyle 

(n=510), Sally, Kavussanu ve Shannon (1998) 
(9)

 10–14 yaĢ çocuklarla (n=132), Sproule ve 

ark. (2007) 
(10)

 13,4 yaĢ çocuklarla (n=802), Digelidis, Della ve Papaioannou da (2005) 
(11)

 

10–15 yaĢ çocuklarla (n=674) yaptıkları çalıĢmalarda Öğrenme Eğilimli Ġklim algısı ile Görev 

Yönelimi arasında istatistiksel anlamı olan pozitif bir iliĢki olduğunu belirlemiĢtir (p<0,001).   

Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde ‗Çocuk Atletizmi‘ uygulamalarına katılan 

ve katılmayan çocukların beden eğitimi dersine karĢı tutumlarını yansıtan öntest ve sontest 

verileri değerlendirildiğinde (Tablo 4): ‗Ders Programına ĠliĢkin Genel Tutum‘ öntest – sontest 

ortalama değerlerine baktığımızda katılımcı gruptaki 3,45 ±0,95‘ten 4,18 ±0,69‘e yükselme 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Kontrol grubunda ise 3,55 ±0,95‘ten 3,48 ±0,95‘e olan 

azalma istatistiksel olarak anlamsızdır. ‗Öğretmene ĠliĢkin Genel Tutum‘ öntest – sontest 

ortalama değerlerine baktığımızda, katılımcı gruptaki 3,26 ±0,87‘dan 4,10 ±0,65‘a artıĢ 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Kontrol grubundaki 3,47 ±0,91‘den 3,43 ±0,93‘e 

azalma istatistiksel olarak anlamsızdır. 

Genel ‗HoĢlanma Boyutu‘ öntest – sontest ortalama değerlerine baktığımızda, katılımcı 

gruptaki 3,31 ±0,87‘den 4,16 ±0,67‘ya artıĢ istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Kontrol 

grubundaki 3,47 ±0,89‘den 3,41 ±0,92‘e azalma ise istatistiksel olarak anlamsızdır. Genel 

‗Yarar Boyutu‘ öntest – sontest ortalama değerlerine baktığımızda, katılımcı gruptaki 3,40 

±0,91‘tan 4,12 ±0,65‘ye artıĢ ta istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Kontrol grubundaki 

3,54 ±0,96‘ten 3,50 ±0,96‘ye azalma istatistiksel olarak anlamsızdır. 

‗Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum‘ değerlendirildiğinde; öntest–sontest ortalama 

değerlerinde katılımcı gruptaki 3,35 ±0,85‘ten 4,14 ±0,64‘e artıĢ istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<0,05). Kontrol Grubunda ise 3,51 ±0,90‘den 3,45 ±0,91‘e azalma istatistiksel olarak 

anlamsızdır. 
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 Morgan, ve Carpenter‘ın (2002) 
(6)

 çalıĢmasında Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum ön 

test değerleri 3,46 ± 0,98, son test değerleri 3,83 ±0,90 olarak belirlenmiĢtir. Ön test ve son 

test değerleri arasındaki bu artıĢ istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001).  

 ‗Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum‘ ile ‗Hedef Yönelimler‘ (Ego ve Görev Yönelimi) 

arasındaki iliĢkiye bakıldığında (Tablo 5): ‗Beden Eğitimine KarĢı Genel Tutum‘ ile ‗Ego 

Yönelimi‘ arasında görülen negatif iliĢki ve ‗Görev Yönelimi‘ arasında görülen pozitif iliĢki 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). 

 Bu sonuçlar değerlendirildiğinde; Beden Eğitimi dersi ve ders dıĢı etkinliklerde ‗Çocuk 

Atletizmi‘ uygulamalarına katılan çocuklarda, belirli bir süreç içerisinde ‗ego yönelimi‘nin 

anlamlı biçimde azaldığı, buna karĢılık ‗görev yönelimi‘nin üst seviyede geliĢtiği 

görülmektedir. Görev yöneliminde ortaya çıkan üst seviyede geliĢime paralel olarak; Beden 

Eğitime KarĢı Tutum‘un tüm faktörlerinde uygulama öncesinde orta düzeyin biraz üzerinde 

bulunan değerler de uygulama sonrasında yüksek düzeye çıkmıĢtır. Bu bulgular altıncı 

hipotezin öngörülerini tam olarak ortaya koymaktadır. 

Sonuç  

    Bu araĢtırma sonuçları; oluĢturulacak motivasyonel iklim çevresi öğrenme eğilimini 

arttıracak biçimde düzenlenebilirse, çocuklarda hedef yönelimi açısından görev yöneliminin 

geliĢmesine uygun ortamın yaratılacağını ve buna bağlı olarak beden eğitimine karĢı olumlu 

tutumlarının artacağını göstermektedir. Buna göre, en az altı hafta süreyle uygulanacak 

‗Çocuk Atletizmi‘ programının, bu faktörlere yönelik değerlerin olumlu biçimde 

geliĢtirilmesinde oldukça etkili bir araç olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

 

Kaynaklar 

(1) Gozzoli, C., Simohamed, J., El-Hebil, A. M. (2006), IAAF Kids‘ Athletics -A Team 

Event For Children-, A Practical Guide, Second Edition,  s. 6-7  

(2) Papaioannou, A. (1994), Development of A Questionnaire to Measure Achievement 

Orientations in Physical Education, Research Quarterly for Exercise and Sport, 65 (1), 

11–20. 

(3) Duda, J.L., & Whitehead, J. (1998), Measurement of Goal Perspectives in The Physical 

Domain. In J.L. Duda (Ed.), Advances in sport and exercise psychology measurement 

(pp. 21–48).  



   
 

 

346 

  

346 

(4) Subramaniam, P. R., & Silverman, S.  (2000). Validation of Scores From an Instrument 

Assessing Student Attitude Toward Physical Education,  Measurement in Physical 

Education and Exercise Science, 4, 29–43. 

(5) Morgan, K., Kingston, K. (2005), Development of a Self-Observation Mastery 

Intervention Programme For Teacher Education, Paper presented at the British 

Educational Research Association Annual Conference, University of Glamorgan, 14-17 

September 2005, s. 2 

(6) Morgan, K., Carpenter, P., (2002), Effects Of Manipulating The Motivational Climate 

in Physical Education Lessons, European Physical Education Review, Volume 8 (3): 

207–229.  

(7) Theodosiou, A., A., Papaioannou, (2005), Motivational Climate, Achievement Goals 

and Metacognitive Activity in Physical Education and Exercise Involvement in Out-

Of-School Settings, Psychology of Sport and Exercise, 2005, Shylaja, Xml Model 2 – pp. 

1–19   

(8) Theodosiou, A., K. Mantis and A. Papaioannou (2008), Student Self-Reports of 

Metacognitive Activity in Physical Education Classes. Age-Group Differences And 

The Effect Of Goal Orientations And Perceived Motivational Climate, Educational 

Research and Review, December 2008,  Vol. 3 (12), pp. 353–364,  

(9) Sally A. White, Maria Kavussanu and Shannon M. (1998), Goal Orientations and 

Perceptions of the Motivational Climate Created by Significant Others, Guest 

European Journal of Physical Education, 1998, 3, 212–228  

(10) Sproule, J., C.K. J. Wang, K. Morgan, M. McNeill, T. McMorris (2007), Effects of 

Motivational Climate in Singaporean Physical Education Lessons On Intrinsic 

Motivation and Physical Activity Intention, Science Direct, Personality and Individual 

Differences 43 (2007) 1037–1049 

(11) Digelidis, N., V. Della, A. Papaioannou (2005), Students‘ Exercise Frequency, 

Perceived Athletic Ability, Perceived Physical Attractiveness, Goal Orientations and 

Perceived Motivational Climate in Physical Education Classes, Italian Journal Of 

Sport Sciences, Vol. 12 - Numero 2 2005, p. 155–159  

 

 



   
 

 

347 

  

 

 

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜNDE OKUYAN 

ÖĞRENCĠLERĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN MOTĠVASYON 

DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI 

*Kadir PEPE,  **Ali Naci ARIKAN, **Zekeriya GÖKTAġ *** Dursun GÜLER 

 ÖZET 

 AraĢtırmada, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenli bölümü öğrencilerin öğretmenlik 

mesleğine iliĢkin motivasyon düzeylerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

 AraĢtırma survey tarama modelinde olup, veriler anket yöntemiyle ve yazılı 

kaynaklardan elde edilmiĢtir. 

 Amaca uygun bir anket geliĢtirilmiĢtir. Anketin anlaĢılabilirliği, kapsam geçerliği ve 

güvenirliği test edilmiĢtir. Anketin Cronbach‘s Alpha güvenirlik katsayısı 0,85 bulunmuĢtur. 

Bu değerde araĢtırmacılara göre güvenilir bir kat sayıdır. 

 GeliĢtirilen anket Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilere uygulanmıĢtır. 

Elde edilen verilere istatistik iĢlem olarak, frekans(f) ve yüzde (%),  çapraz tablo 

(Croostab), farklılıkları test etmek içinde Ki-Kare (X
2
) iĢlemleri uygulanmıĢtır. ĠĢlem 

sonucunda her soru için (%) dağılımları ve görüĢler arası farklılıkları tespit için 0,05 güven 

aralığı kabul edilerek yorumlar yapılmıĢtır. 

Sonuç olarak araĢtırmaya katılan öğrencilerin; 

Genel olarak il ve ilçelerde ikamet ettiklerini, baba mesleklerinin daha çok serbest 

meslek, memur ve diğer mesleklerden, anne mesleklerinin çoğunlukla ev hanımı, ailelerin 

ortalama aylık gelirlerinin 901 ve 1100 üzeri olduğunu, orta öğretimde mezun oldukları 

okullarının genelinin düz lise mezunu, Öss puanlarının 221 ve 240 puan arasında olduğunu, 

ÖSS merkezi yerleĢtirme ile bir üniversiteye yerleĢtirilemediklerini, Beden Eğitimi ve Spor 

öğretmenliği bölümünü sporcu oldukları ve özel yetenek alanı olduğu için seçtiklerini, 

Öğretmenlik mesleğine iliĢkin isteklerinin ve motivasyon düzeylerinin ise yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz. DeğiĢkenler arasında da önemli bir görüĢ ayrılığı görülmemiĢtir.  

 

 



   
 

 

348 

  

 

Anahtar kelime:  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Motivasyon, Öğrenci 

*Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Böl/ BURDUR 

** Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu/ BALIKESĠR 

*** Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Böl/ AMASYA 

RESEARCHING THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 

STUDENTS‘MOTIVATIONAL LEVEL CONCERNING TEACHING PROFESSION 

 SUMMARY: 

      The aim of the research is to investigate the physical education and sports department  

students‘ motivational level concerning teaching profession. 

        The research is in survey model and the data has been obtained from written documents 

through questionnaire method. 

 A questionnaire fit for the purpose has been prepared. The comprehensibility, content 

validity and reliability have been tested. The Cronbach‘s Alpha reliability co-efficiency of the 

questionnaire has been defined as 0.85. This value is a reliable co-efficiency according to the 

researchers. 

          This questionnaire has been applied to students of Physical Education and Sports 

Departments in Mehmet akif Ersoy University and Balıkesir University 

As a statistical operation, frequency (f) and percent (%) , crostable (crostab); and to 

test the differences x-square (X
2
) has been applied. After the operation, some comments have 

been made to define the (%) distribution and the differences between opinions for eac h 

question accepting 0,05 as the confidence interval. 

As a conclusion it can be said that ; 

The students who have participated the research, generally lives in cities and districts , 

their fathers are mostly self-employed  and civil servants and their mothers are housewives 

.The average income of the families is over 901 and 1100. The students are regular high 

school graduates and their score of University Entrance Exam (ÖSS) is between 221-240 

which is not enough for central placement but as the students are sportsmen and as they are 

interested in sports they have chosen Physical Education and Sports Teaching department and 

their motivation level is high towards teaching profession. There is not an important  opinion 

differences   between the variables.. 

Key Words: Physical Education and Sports Teaching, Motivation, Student 
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*Mehmet Akif Ersoy University Education Faculty Physical Education and Sports 

Department/ BURDUR 

** Balıkesir Univesity Physical Education and Sports College / BALIKESĠR 

*** Amasya Education Faculty Physical Education and Sports Department / AMASYA 
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KPSS SINAVINA HAZIRLANAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠN KAYGI DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

*Elif KARAGÜN                            ** Serap  ÇOLAK 

 

* Kocaeli Üniversitesi BESYO Rekreasyon Bölümü. 

** Kocaeli Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü. 

ÖZET 

 

Amaç: Bu araĢtırma, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okuyan 

öğrencilerin akademik eğitimin tamamlanmasının yakın olduğu, son sınıfta KPSS sınavı 

öncesi dönemde taĢıdıkları durumluluk ve sürekli kaygı duygularının ne düzeyde olduğunun 

incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır.  

Yöntem: Bu amaçla eğitimlerine devam eden  (yaĢ ortalaması=22,95±1,61 olan 39 

bayan ve yaĢ ortalaması=24,14±1,41 olan 28 erkek) toplam 67  öğrenciye  veri toplamak 

amacıyla Durumluluk- Sürekli  Kaygı Ölçeği (STAI Form I ve STAI Form II)  uygulanmıĢtır. 

Elde edilen veriler SPSS 15.0 Windows istatistik programı ile analiz edilmiĢtir.  

TartıĢma ve Sonuç: Ġstatistiksel analizler sonucunda bayan öğrencilerin sürekli kaygı 

düzeyi ortalaması 64.79±6.11; durumluluk kaygı ortalamaları 68.15±6.18 iken, erkeklerin 

sürekli kaygı düzeyleri ortalaması 61.07±5.44; durumluluk kaygı ortalamaları 64.54±³.09 

olarak bulunmuĢtur. Erkeklerle bayanlar arsında kaygı düzeyleri yönünden anlamlı bir faklılık 

tespit edilmiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler: Durumluluk-Sürekli Kaygı, Sınav Kaygısı, Gelecek, Öğretmen, 

Üniversite Öğrencisi,    
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ABSTRACT 

 

Objective: The purpose of this study was to determine the fact how much the students 

in the department of Physical Education and Sports feel trait and state anxiety, their academic 

life in the period just before the graduation. Method: For this purpose, (male average 

age=24,14±1,41 and  female average age=22,95±1,61) total 67 students of  education 

attending the fourth tear at the university. STAĠ scale were used to be able to get data. 

The data‘s has been analyzed with SPSS 15.0 software for Windows  programme. 

Discussion and conclusion: The statistic analyze showed  that trait and state anxiety level 

of the student are; male trait anxiety 61.07±5.44 and state anxiety 64.54±4.09; female trait 

anxiety 64.79±6.11 and state anxiety 68.15±6,18. The data showed a significant difference 

between male and female mesurements feel trait and state anxiety. 

 

Key Words: Trait and State Anxiety, University,  Examination Anxiety, Future, Teacher 

 

GĠRĠġ VE AMAÇ 

Sorumluluk ve bağımsızlığa ulaĢma arasındaki zaman kesitini kapsayan üniversite 

eğitimi döneminde birçok değiĢim yaĢanmaktadır. Bir taraftan gencin arkadaĢ, ev, okul gibi 

sosyal çevresi değiĢip, çocukluktan itibaren verilen ahlaki toplumsal sorumluluklar 

uygulanmaya baĢlanırken, diğer taraftan da psikolojik olarak duygularında, ruhsal dünyasında 

kaygılar, bocalamalar, korkular yaĢanmaktadır. Akademik eğitim ile belirginleĢen mesleki 

yaĢam ve sosyal rolleriyle yetiĢkinliğe iliĢkin kazanımlar, üniversitenin son sınıfında 

öğretmenlik mesleğine atanma döneminde kaygı belirtilerinden olumsuz etkilenebilir. 

Kaygı (bunaltı-anxiety), duygulanımın elem yönünde artmasıdır. Kaygı korkuya 

benzer bir duygulanım durumudur. Genel olarak gelecekte kötü bir Ģey olacakmıĢ gibi 

algılanır. Kaygı, geleceğe yönelik endiĢeli beklenti, bedensel gerginlik, ruhsal tedirginlik ve 

sonrası panik durumuna yol açar.
1
 Kaygı, bireye normal yaĢamda fazlasıyla etki edebilen ve 

çoğu kez tedirgin edebilen bir duygudur. Bireyin davranıĢlarını büyük ölçüde etkileyerek 

belirli bir uyumsuzluğa neden olarak okul ortamlarında sık sık kendini göstermektedir.
2
 

Kaygı, çocuğun çevresindeki insanların varlığıyla geliĢir. BulaĢıcı bir duygu olduğundan 

dolayı kaygılı bir annenin çocuğunun da kaygılı olma olasılığı yüksektir. Anneden geçen 
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kaygıyla çocuk, bilisel yapısında yeni iliĢkiler kurarak çevresindeki bazı kiĢiler ve durumlar 

karĢısında da kaygı duymaya baslar.
3
  

Spilberger (1966) tarafından ―durumluluk ve sürekli kaygı olarak adlandırılan iki ayrı 

kaygı faktörü tanımlanmıĢtır. Durumluluk kaygı (state anxiety):kiĢilerin özel durumları tehdit 

edici olarak yorumlaması sonucu oluĢan kaygıdır. Sürekli kaygı ((trait anxiety) ise; bireyin 

yaĢantısında kaygıya olan yatkınlığıdır 
4 

Öğretmen adayları tıpkı lise döneminde üniversite sınavına hazırlık aĢamasında 

olduğu gibi, üniversite son sınıfta da kamu personeli seçme sınavına (KPSS) hazırlanmak için 

dershanelere gitmekte veya kendi baĢına çalıĢmaktadırlar. Sınava bağlı olarak mesleğini 

yapabilme veya yapamama da sınav kaygısını beraberinde getirmektedir. Spielberger ve 

arkadaĢları (1966), kaygı duygusunun temelinde bireyin çevresindeki uyarıcıları kiĢisel tehdit 

penceresinden yorumlama eğilimlerinin üniversite öğrencilerinin sınav kaygısı ve baĢa çıkma 

davranıĢları olduğunu ileri sürmüĢlerdir
5
. 

Sınav kaygısı daha çok performans kaygısı olarak kabul edilmiĢtir. Sınavdaki 

performansının baĢkaları tarafından olumsuz değerlendirileceği korkusunu da içeren sınav 

kaygısı DSM-IV'de betimleyici olarak sosyal anksiyete bozukluğu örneği içinde yer almıĢtır
6
. 

Sınav anksiyetesi genellikle sosyal anksiyeteyle iliĢkili durumlardan biridir. Sosyal 

anksiyetede baĢkalarının önünde hata yapmaktan korkmak var iken, sınav anksiyetesinde 

sınavda kötü bir performans sergilemekten korkmak belirgindir.
7
 Aslında sosyal anksiyetede 

olduğu gibi sınav anksiyetesinde de biliĢsel, bedensel ve davranıĢsal belirtileriyle olumsuz 

değerlendirilmekten korkma söz konusudur. Bu iki problemin benzerliğini destekleyen bir 

araĢtırmanın bulgularına göre, sınav anksiyetesi olan çocukların yaklaĢık % 60‘ı sosyal 

anksiyete ya da yaygın anksiyete bozukluğu tanı ölçütlerini karĢılamaktadır.
8
  

BiliĢsel yaklaĢıma göre, kaygılı bireyler, belirsiz olan durumları olumsuz yorumlarken, 

tehlikeleri abartıp, baĢa çıkma becerilerini ise küçümserler.
9
  

Yapılan bu çalıĢmada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıfında 

okuyan öğrencilerin; KPSS sınavı öncesi dönemde taĢıdıkları durumluluk ve sürekli kaygı 

duygularının ne düzeyde olduğu ve bu kaygı düzeyinin cinsiyet, ekonomik durum, boĢ zaman 

etkinliğinin olup olmaması, psikolojik tedavi görüp görmeme gibi değiĢkenlere göre 

incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır.  
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YÖNTEM 

Bu araĢtırma Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıfında okuyan 39 bayan ve 28 erkek toplam 67 

öğrencinin durumluluk-sürekli kaygı düzeylerine iliĢkin verileri toplamak amacıyla 

Durumluluk- Sürekli  Kaygı Ölçeği (STAI Form I ve STAI Form II)
10

 ve öğrencilerin sosyo-

ekonomik durumlarının belirlenmesi için de 10 soruluk bir bilgi anketi uygulanmıĢtır. 

 Elde edilen veriler SPSS 15.0 Windows istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. 

 

BULGULAR  

AraĢtırmamıza Beden Eğitimi Öğretmenliği mesleğine atanmak için KPSS sınavına 

hazırlanan; yaĢ ortalaması=22,95±1,61 olan 39 bayan ve yaĢ ortalaması=24,14±1,41 olan 28 

erkek olmak üzere toplam 67 son sınıf öğrencisi katılmıĢtır. Öğrencilerin sosyo-ekonomik 

durumlarına iliĢkin elde edilen verilerin analizi tablo 1‘de; durumluluk –sürekli kaygı 

durumuna iliĢkin veriler de tablo-2‘de özetlenmiĢtir. 

Tablo 1: Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumlarına ĠliĢkin Analiz Sonuçları 

PARAMETRELER 

 

BAYAN ERKEK TOPLAM 

N. % N. % N % 

GELĠR 

DURUMU 

1500 ‗DEN AZ. 24 61,5 21 75,0 45 67,16 

1500‘den fazla 15 38,5 7 25,0 22 32,84 

ANNE  
Sağ 37 94,9 28 100 65 97,1 

Vefat 2 5,1 - - 2 2,99 

BABA  
Sağ 33 84,6 27 96,4 60 89,55 

vefat 6 15,4 1 3,6 7 10,45 

PSĠKOLOJĠK 

DESTEK  

DESTEK 

ALAN 
4 10,3 2 7,1 6 8,96 

DESTEK 

ALMAYAN 
35 89,7 26 92,9 61 91,04 

BOġ ETKĠNLĠK VAR 21 53,8 18 64,3 39 62,69 
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ZAMANLARINDA 

UĞRAġTIĞI 

ETKĠNLĠK 

ETKĠNLĠK YOK 18 46,2 10 35,7 28 37,31 

EBEVEYNLER 

HAYATTA MI? 

EBEVEYNLERDE

N BĠRĠ SAĞ 
31 79,5 27 96,4 58 86,57 

EBEVEYNLERDE

N BĠRĠ  VEFAT 

ETMĠġ 

8 20,5 1 3,6 9 13,43 

 

Tablo 1‘ de görüldüğü gibi araĢtırma grubunu oluĢturan öğrencilerden %67,16‘sı 

1500TL‘nin altı bir gelire sahip iken, %32,84‘ü ise 1500TL‘nin üstü bir gelire sahip 

olduklarını belirtmiĢlerdir.  

ÇalıĢmamıza katılanların  %86,57‘inin anne babası hayatta iken; %13,43‘ü 

ebeveynlerinden birini kaybettiği görülmüĢtür. Yine çalıĢmaya katılanların %8,96‘sının 

psikolojik destek aldığı, %91,04‘ünün ise herhangi bir psikolojik destek almadığı 

görülmüĢtür. Katılımcıların %62,69‘u boĢ zamanlarında aktiviteye katıldıklarını ifade 

ederken; %37,31‘i ise herhangi bir boĢ zaman etkinliğine katılmadıklarını belirtmiĢlerdir.  

Tablo-2‘ye baktığımızda ise bayan öğrencilerin durumluluk kaygı düzeyi ortalaması 

68,15 ± 6,18 iken; süreklilik kaygı düzeyi ortalaması 64,79±6,11; yine erkek öğrencilerin 

durumluluk kaygı düzeyi ortalaması 64,54 ± 4,09 iken süreklilik kaygı düzey ortalaması ise 

61,07±5,44 olduğu, bayan ve erkek grubunu hem durumluluk hem de sürekli kaygı düzeyleri 

açısından değerlendiğimizde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmüĢtür. 

Tablo-2 Öğrencilerin Durumluluk- Sürekli Kaygı Düzeylerine ĠliĢkin Sonuçlar 

KAYGI 

DÜZEYLERĠ 

Bayan        

ortalama± standart 

sapma 

Erkek 

ortalama±standart 

sapma 

Genel 

ortalama±standart 

sapma 

 

P  

DEĞERĠ 

SÜREKLĠ KAYGI 64,79 ± 6,11 61,07 ± 5,44 63,24 ± 6,09 ,008 

DURUMLULUK 

KAYGI 
68,15 ± 6,18 64,54 ± 4,09 66,64 ± 5,66 

,007 
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TARTIġMA 

Durumluluk sürekli kaygı ile ilgili yapılan çalıĢmalar değerlendirildiğinde; cinsiyet 

değiĢkeninin durumluk kaygı düzeyini etkilediği, buna karĢılık sürekli kaygı düzeyi üzerinde 

etkili olmadığı
11

, kızların kaygı düzeyleri erkeklere oranla daha yüksek olduğu saptanmıĢtır
12

. 

Kaygı düzeyi cinsiyetin yanı sıra, basarı durumu ve anne-baba tutumları gibi değiĢkenlerden 

de etkilendiği
13

.  Cinsiyetle birlikte kaygıyı etkileyen diğer faktörlerden biri de yaĢ olduğu 

belirtilmiĢtir
14 

Yaptığımız bu çalıĢmada bayan ve erkek öğrencilerin durumluluk kaygı düzeyi 

ortalaması süreklilik kaygı düzeyi ortalamasına göre yüksek bulunmuĢtur. Durumluluk 

kaygının yüksek olması sınava hazırlanan öğrencilerin kaygı yaĢadıklarını göstermiĢtir. 

Ayrıca bayan ve erkeklerin gerek durumluluk, gerekse sürekli kaygı puanları 

karĢılaĢtırıldığında istatiksel açıdan anlamlı olduğu bulunmuĢtur. Bu durum bayanların daha 

yüksek bir kaygı düzeyine sahip olduklarını göstermiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda erkeklerin 

kızlara göre kaygı düzeylerinin düĢük olmasının nedeni kaygı ile baĢ etme stratejilerinden 

ileri geldiği, erkeklerin kızlara oranla problem odaklı baĢa çıkma stratejilerini daha fazla 

kullandıkları,
15,16

 stresle baĢ etmede kızlara oranla iyimser yaklaĢımı daha çok tercih 

ettikleri,
17,18

 erkeklerin daha çok doğrudan harekete geçtikleri görülmüĢtür.
19

 Ayrıca 

bayanların ayrıntılı düĢüncelere sahip olmaları ve duygusal yaklaĢımları üniversitede okuyan 

kız öğrencilerin geleceğe yönelik kaygılarının artmasında etkili olduğu düĢünülebilir. 

     GeliĢigüzel örnekleme yoluyla seçilen 759 üniversite öğrencisinin  matematik kaygı 

düzeylerinin cinsiyet değiĢkeni açısından karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada ise kızların 

erkeklerden daha yüksek matematik kaygısı yaĢadıklarını göstermekle birlikte; alt boyutlar 

açısından bakıldığında, kızların matematik test kaygısı boyutunda erkeklerden daha kaygılı 

oldukları bulunmuĢtur.
20

 Bu araĢtırma bulgularından yola çıkarak KPSS sınavında da 

matematik test sorularının olması bulduğumuz cinsiyete göre farkı etkilemiĢ olabileceğini 

düĢündürmüĢtür. 

Kaygı Ģiddetli ya da yaygın olduğunda, çocukta istenmeyen psikolojik sıkıntılara yol 

açar ve uyumu bozar. ÇalıĢmamıza katılan 67 son sınıf öğrencisi öğretmen adayının 

%8,96‘sının psikolojik destek aldığı, %91,04‘ünün ise herhangi bir psikolojik destek almadığı 

bulunmuĢtur. Psikolojik destek alan öğrencilerden bayanların  (%10.3); erkeklere (%7.1)  
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göre daha çok olduğu görülmüĢtür. Bu da bayanların yardım alma sürecine daha yatkın 

olduklarını göstermiĢtir. UlaĢtığımız bu bulgular yapılan çalıĢmalarda sosyal destek arama 

düzeyinin kızlarda erkeklere oranla daha fazla olduğu,
21,22,23

 yönündeki araĢtırma sonuçlarını 

destekler niteliktedir. Kaygı ile baĢa çıkma durumunda kızların erkeklere oranla daha fazla 

problem çözme stratejisine baĢ vurdukları.
24,25

 Problem çözme durumunda daha çok duygusal 

odaklı baĢa çıkma tarzlarını kullandıkları bulunmuĢtur.
16,26

 Ayrıca bu çalıĢmada psikolojik 

destek alan öğrencilerin kaygı düzeylerinin almayanlara göre daha yüksek bulunması, 

kaygının Ģiddeti arttığında yaĢanan psikolojik sıkıntı sonrası yardım almaya yönlenmeye 

neden olduğunu düĢündürtmüĢtür. Buda bize kaygı düzeyi yüksek olan öğrencilerin 

minimalde olsa bir psikolojik desteğe ihtiyacı olabileceği sonucunu göstermiĢtir.  

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrencilerin  spor yapma 

düzeyinin sürekli kaygı durumu üzerine olan etkisinin incelendiği bir çalıĢmada da spor 

yapma düzeyi yüksek olan grubun sürekli kaygı durumu 38,61±6,679 puan bulunurken; spor 

yapma düzeyi düĢük olan grubun ise sürekli kaygı düzeyinin ise 40,62±6,262  puan olduğu 

bulunmuĢtur.
27

 

Bizim yaptığımız çalıĢmada ise; katılımcıların %37,31‘i herhangi bir boĢ zaman 

etkinliğine katılmadıklarını belirtirken; %62,69‘u ise boĢ zaman etkinliklerine katıldıklarını 

ifade etmiĢlerdir. BoĢ zaman etkinliklerine katılanları cinsiyet açısından 

değerlendirdiğimizde; erkeklerin (%64.2) bayanlara (%53.8) oranla daha fazla aktif oldukları, 

erkeklerdeki bu etkinliğe katılma oranın fazla olması, sahip oldukları kaygının düĢük 

çıkmasında etkililiği konusunda daha detaylı bir çalıĢma yapılması gerektiğini göstermiĢtir.   

Çıraklık eğitim merkezine devam eden öğrencilerle yapılan çalıĢmada baba eğitim 

düzeylerinin sürekli kaygı düzeyini etkilediği; yaĢ grubu, eğitim durumu, anne eğitim 

durumu, kiminle yaĢadıkları aylık gelirleri vb değiĢkenlerin durumluluk sürekli kaygı 

düzeylerini etkilemediği bulunmuĢtur.
28

 

Sosyo-ekonomik durumun yetersiz olması ailenin temel ihtiyaçlarını 

karĢılayamamasına, aile iliĢkilerine gerginlik, sinirlilik, sebatsızlık, tedirginlik Ģeklinde 

yansıyarak, çocuğun yaĢamını sürdürme kaygılarının oluĢmasına neden olabilmektedir
14

. 

Literatüre bakıldığında; sosyo-ekonomik düzeyi düĢük olan çocukların kaygı 

düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Girgin (1990) farklı sosyo ekonomik düzeydeki 

çocukların kaygı puanlarında farklılıklar görüldüğünü, alt sosya-ekonomik düzeydeki 

çocukların kaygı düzeylerinin yüksek olduğunu
29

 bildirmesine rağmen bizim çalıĢmamızda 
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katılan öğrencilerin %67,16‘sı 1500TL‘nin altı bir gelire sahip, %32,84‘ü ise 1500TL‘nin üstü 

bir gelire sahip ailelerin fertleri olduklarını söylemiĢlerdir. Maddi durumun kaygı düzeyi 

üzerine etkisine bakacak olursak, 1500TL üstü geliri olan kiĢilerin kaygı düzeyi ortalaması 

67,41±6,08, 1500‘ün altı geliri olan öğrencilerin kaygı düzeyi ortalaması 66,27±5,47 olarak 

bulunmuĢtur. Buda bize öğrencilerin okurken ailelerine bağlı yaĢadıklarını ama mezuniyetten 

sonra asıl ailelerin durumu değil gelecekteki kendi maddi durumlarının onları daha çok 

ilgilendirdiğini göstermektedir.  

Ebeveynlerden birini kaybetmiĢ olanlar, çalıĢmaya katılanların %13,43‘ünü, 

kaybetmemiĢ olanlar %86,57‘sini oluĢturuyordu. Ebeveynlerinden birini kaybetmiĢ olanların 

kaygı düzeyleri ortalaması 68,33±6,12, kaybetmemiĢ olanların kaygı düzeyi ortalaması ise 

66,38±5,60 olarak bulunmuĢtur. Ebeveynlerinden birini kaybetmiĢ olanların kaygı düzeyleri 

artığı. Buda anne ve babanın varlığının öğrencilerin geleceğe bakıĢlarında kaygılarına yönelik 

daha fazla güven verdiklerini gösterebilir. 

Yapılan bir diğer  çalıĢmada ise; Türkiye‘deki 32 üniversitenin eğitim fakültesinde yer  

alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinde okuyan toplam 373 

öğretmen adaylarının lisans döneminde yaĢadıkları sorunlar, geleceğe yönelik kaygılarının 

değerlendirildiği bir diğer çalıĢmada, Öğretmen adaylarının Atanacakları yer, Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından sözleĢmeli öğretmen olarak atanmak olduğu bunun da alandaki sorunları 

çözmek yerine daha olumsuz sonuçlara yol açabildiği belirtilmektedir
30

. 

 

SONUÇ 

 Bu çalıĢma bayanların erkeklerden daha çok kaygılı olduklarını göstermiĢ ve cinsiyet 

faktörünün kaygı üzerinde etkili olduğu yönündeki ilgili literatür verilerini desteklemiĢtir. 

Durumluluk kaygının sürekli kaygı ortalamasına göre daha yüksek olduğu, bununda çalıĢma 

kapsamına aldığımız beden eğitimi öğretmenliği bölümünde okuyan ve KPSS sınavına 

hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısı taĢıdıklarını göstermiĢtir. Konu ile ilgili daha kapsamlı 

çalıĢmalar planlanarak. Bu kaygının okulda mesleki bilgi becerilerinin edinilmesi yönünde ne 

gibi sonuçlar ortaya çıkardığının belirlenmesi ve bu sonuçlara dayanarak gerekli desteklerin 

öğrencilere verilmesi uygun olacaktır. 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜNDE OKUYAN 

ÖĞRENCĠLERĠN GÖRÜNÜMLERĠ, BEKLENTĠ VE GELECEK KAYGI 

DÜZEYLERĠ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Örnek Bir ÇalıĢma 

*Kadir PEPE  *Meriç ERASLAN  **Süleyman CAN  *Gönül TEKKURġUN 

ÖZET: 

AraĢtırma, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin 

görünümleri, beklenti ve gelecek kaygı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın evreni Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, örneklem 

grubu ise Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerdir. AraĢtırmanın 

amacına dönük bir anket geliĢtirilmiĢtir. Anketin kapsam geçerliği, anlaĢılabilirliği test 

edildikten sonra örneklem grubuna birebir görüĢülerek uygulanmıĢtır. Uygulanan anketlerden 

hatasız doldurulan 54 erkek 56 bayan olmak üzere toplam 110 öğrencinin anketi 

değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Elde edilen verilere Ġstatistik iĢlem olarak her soru için çapraz tablo (Crosstab) iĢlemi 

yapılarak frekans ve yüzde (%) dağılımı elde edilmiĢtir. ĠĢlem sonucunda verilen cevap 

gözeneklerinin yüzde değerleri incelenerek değiĢkenler arasında iliĢki olup olmadığına 

bakılmıĢtır. 

Verilerin değerlendirilmesi sonucunda katılımcıların, ailelerinden baba mesleğinin 

çoğunluk olarak sırasıyla çiftçi, serbest meslek, iĢçi ve memur, anne mesleklerinin ev hanımı, 

iĢçi ve memur, ortalama aylık gelirlerinin 350–900 TL, kardeĢ sayısının 1-2 kardeĢ, 

ailelerinde baba ve kardeĢlerin spor yaptığını, düz lise ve ana dolu lisesi mezunu olduklarını, 

ortaöğretimde iken spor yaptıklarını, öss den 221-240 ve 201-220 puanlarla okula girdiklerini, 

merkezi yerleĢtirme ile bir üniversiteye yerleĢtirilemediklerini, beden eğitimi ve spor 

öğretmenliğini tercih etmelerinde sporcu olmaları ve özel yetenek sınavı ile alınmasının etkili 

olduğunu, aktif olarak spora katıldıklarını, bu spor dallarının da futbol, basketbol, atletizm, 

voleybol, judo, güreĢ ve diğer spor dallarının izlediğini, sportif baĢarılarının il 

birinciliklerinde ve grup yarıĢmalarında ilk üç olduğunu; 

Öğrencilerin üniversiteye girmeden önceki beklenti ve karĢılanma düzeylerinin; 

kampus ortamı, tesis ve malzeme, yeterli büyüklükte teknolojik donanımı, öğretim elemanı ve 
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iletiĢimi, derslerin bilimsel bir ortamda iĢlenmesi, sportif branĢlarla ilgili çalıĢma ortamı, 

öğrenciler arası iletiĢim, derslerin en üst düzeyde ve öğrenci katılımlı iĢlenmesi, yeni proje ve 

fikirlerin tartıĢma ortamında olması beklentilerinin az karĢılandığını;  

Öğrenciler atamalarının olmaması durumunda, baĢka bir mesleğe çoğunluk olarak 

kısmen yöneleceğiz derken bunu evet cevabının izlediğini; 

Öğretmenlik mesleğine dönük gelecek kaygı düzeylerinin, sırasıyla atanamama, 

öğretmenlik dıĢında bir iĢ bulamama ve alanında baĢarısız olma, olduğunu söyleyebiliriz. 

Ayrıca katılımcılar KPSS uygulamasına iliĢkinde yanlıĢ bir uygulama olduğunu 

belirtmektedirler. 

Anahtar kelimler: Beden Eğitimi ve Spor, Öğrenci, Görünüm, Beklenti ve Kaygı 

THE APPEARANCES, EXPECTATIONS AND THE LEVEL OF FUTURE FEAR OF 

STUDENTS STUDYING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

DEPARTMENT 

An Examplary Work at Mehmet Akif Ersoy University 

 

SUMMARY:  

        The research was applied to determine the appearances, expectations and level of future 

fear of the students studying in physical education and sports department. 

         The atmosphere for the research is Mehmet Akif Ersoy University Education Faculty 

and the group is composed of the students of Physical Education and Sports Department.  A 

survey has been developed appropriate for the purpose of the research. After the 

comprehension validity and understandability of the survey has been tested, it has been 

applied on exemplification group interviewing person to person. Of all the surveys applied, 

the ones which were filled without an error by 54 males and 56 females and totally 110 

students, was taken into consideration. 

         To the data, cross table operation has been applied and frequency and percentage 

distribution has been determined. After the operation, examining the percentage rate, it has 

been searched that whether there‘s a relation between variables.   

        After the evaluation of the results we can say that, the jobs of the participants‘ fathers are 

mostly farmers, self employers, workers, civil servants; their mothers are housewives  

 ,workers and civil servants and their monthly income is 350-900 YTL ; that  the number of 

the siblings are 1-2  ; their fathers or siblings are interested in sports ; that they entered the 
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university by gaining 221-240 and 201-220 points from university entrance exam ; that they 

can‘t be appointed to the university with central setting , that the reason for their choice of  

physical education department is their being sportsmen and the pecial ability test  ; that they 

take part in sports such as football, basketball , athletics, volleyball, judo , wrestling ,actively. 

        Also we can say that the students‘ expectations about campus atmosphere , facility and 

materials ,technological  equipments , instructors and communication , taking courses in a 

scientific atmosphere , a studying place for sportive branches , communication between 

students , the participation of the students to the courses ,arguments about new projects and 

thoughts weren‘t fulfilled.  

         The result also shows that the students, if they can‘t be appointed as teachers, thinks to 

shift into other jobs. The students have future fear about teaching, they are afraid of not being 

appointed, not being able to find another job, being unsuccessful in their branch.  

         The participants also state that KPSS is an unnecessary and wrong application. 

 Key words: Physical education and sports, student, appearance, expectation, fear 

____________________________________________ 

*M.A. E.Ü,Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü/BURDUR 

**Muğla Üniversitesi  Eğitim Fakültesi/ MUĞLA 

GĠRĠġ 

Bu araĢtırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve spor 

Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin tercih nedenlerini ve tercih öncesi beklentileri ile 

görünümleri ve gelecekle ilgili mesleki kaygılarını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır.  

KüreselleĢme ile birlikte küçülen dünyada insan unsuru giderek önem kazanmaktadır. 

Toplumun her kesiminde bireylerin sahip oldukları bilgi düzeyleri onların yasam Ģartlarını 

etkileyen faktörden biridir. Bireyler aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübelerini kullanarak 

geçimlerini sağlarlar. Günümüz toplumunda iyi yetiĢmiĢ, nitelikli iĢ gücüne olan talep gün 

geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde mesleki eğitimin temelini, meslek liseleri ve üniversitelerde 

verilen eğitim oluĢturmaktadır. 

Bireyler de iyi bir iĢe sahip olup yaĢam koĢullarını geliĢtirmek için kendilerini sürekli 

geliĢtirmek zorundadırlar. KiĢisel geliĢimin geliĢtirilebileceği yerler yüksek öğrenim 

kurumlarıdır. 

Üniversiteler bulundukları bölgeye doğrudan ya da dolaylı olarak çeĢitli etkilerde 
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bulunurlar ve özellikle üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolü önemlidir (Saracel, vd., 

2001). 

Öğrenci niteliklerinin bilinmesi onlara götürülecek hizmetlerin neler olması 

konusunda yönlendirici olacaktır. Bu bağlamda, eğitim ve öğretimi olumsuz yönde etkileyen 

faktörlerin ortadan kaldırılması konusunda alınması gereken önlemler için bu tür araĢtırmalara 

gerek vardır (Kılıç, 2002). 

Evrensel kurumlar olan üniversiteler, belli bir öğrenim düzeyine gelmiĢ bireyleri aklın, 

bilin ıĢığında aydın ve nitelikli meslek insanı olarak yetiĢtirir. Bunun yanında, bilimsel 

araĢtırmalar ve bilgi üretimiyle geleceğe yön verirler. Üniversiteler yalnızca diploma dağıtan 

değil, küresel ölçüde bilgi üreten, ülkeye ekonomik değer katan ve bilimsel geliĢmeye 

öncülük eden kurumlardır. Yüksek öğrenim kurumları, bilime, insanlığa ve topluma katkıları 

oranında çağdaĢ kimlik kazanırlar. Günümüzde giderek yüksek öğrenime talebin artması, 

gençlere yükseköğretim imkanının sağlanması sorununu da beraberinde getirmiĢtir (Tasocak, 

1996).Gençlerin yükseköğretim kurumlarına yerleĢme amaçlarından biri de meslek sahibi 

olmak istemeleridir. Ülkemizde her yıl yükseköğretim kurumlarına kapasitelerinin üzerinde 

öğrenci baĢvurmaktadır. Bu duruma karĢılık ne yazık ki baĢvuru yapanların az bir kısmı 

yükseköğretim kurumlarına yerleĢebilmektedir. Yüksekögretim kurumlarına girememe 

ihtimalinin yüksek olması nedeniyle öğrenciler çoğu zaman yanlıĢ tercihler 

yapabilmektedirler. Yapılan yanlıĢ tercihlerin büyük bir kısmını ise bilinçsizce yapılan 

tercihler oluĢturmaktadır. Özellikle açıkta kalmamak için bireyler bazen ilgi alanlarına 

girmeyen, yeteneklerinin dıĢında, rast gele programlar seçmektedirler (Fadıloglu, 1988, 

Kömürcü, 1988).Günümüz öğrencileri kendilerinden önceki kuĢaklara göre daha yüksek 

standartlara sahip olmak zorundadırlar. Günümüzde öğrenciler mezun oldukları zaman 

yaratıcı düĢünme yeteneğine sahip olmalı, karmaĢık iliĢkiler ile problemleri algılayabilmeli ve 

çözebilmelidirler. Eğitimin temel hedefi öğrencilere bu temel yetenekleri 

kazandırmaktır (Manno, 1995 ).Bilgi çağının en önemli özelliği bilgi biriktirip depolamak 

değil, bilgiyi üretmek veya üretilmiĢ bilgiye en kolay ve hızlı biçimde ulaĢmaktır. Bilginin 

kazanım savaĢı beraberinde yıkıcı bir rekabeti dünya piyasalarına taĢımıĢtır. Rekabette 

baĢarılı olabilmek için tüm dünyada, üründe, hizmette ve insan gücünde kaliteye büyük önem 

verilmeye baĢlanmıĢtır. Eğitim sistemi dünya ekonomisinde rekabet gücünü belirleyen en 

önemli kurumsal yapılardan biri haline gelmiĢtir. Dünya ekonomisindeki hızlı teknolojik 

değiĢmenin rekabet gücünü belirleyen en önemli etken olması, teknolojiyi üretebilen, yaratıcı 
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nitelikli insanların eğitimine önem veren kurumlarına duyulan ihtiyacı arttırmıĢtır (Bulut, vd. 

1998 ).Bir yükseköğretim kurumunun tercih edilme önceliği kurumun kalitesi ile ilgili 

olarak bir görüĢ verebilmektedir. Öğrencilerin fakültede okutulan dersler ve mesleki 

yönelimleri ile ilgili görüĢleri eğitimde kalite düzeyinin belirlenmesi açısından önem 

taĢımaktadır (Sencan ve Ordun, 2000 ).Yükseköğretim kurumları, baĢarılı, yetenekli ve istekli 

öğrencileri kendi bünyelerine çekebilmek için var olan durumlarını sürekli geliĢtirmek 

zorundadırlar. BaĢarılı öğrencilerin baĢarılı yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri iki 

yönlü bir iliksiyi de beraberinde getirecektir. Çünkü hem yükseköğretim kurumu öğrencilerin 

baĢarılarını, hem de öğrenciler yükseköğretim kurumunun baĢarılarını arttıracaktır. 

 

MATERYAL VE METOT 

AraĢtırma, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin 

görünümleri, beklenti ve gelecek kaygılarını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın evrenini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden 

Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümü, örneklem grubunu ise bu bölümde okuyan öğrenciler 

oluĢturmaktadır. 

Amaca uygun olarak geliĢtirilen anketin anlaĢılabilirliği, kapsam geçerliği test 

edildikten sonra evrendeki örneklem grubunun tamamına birebir görüĢülerek uygulanmıĢtır. 

Toplam 115 katılımcı anketi cevaplamıĢtır. Elde edilen anketler gözden geçirildikten sonra 

hatasız doldurulan 54 erkek 56 bayan olmak üzere toplam 110 öğrencinin anketi 

değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Ġstatistik iĢlem olarak her soru için çapraz tablo (Crosstab) iĢlemi yapılarak 

frekans ve yüzde (%) dağılımı elde edilmiĢtir. ĠĢlem sonucunda verilen cevap 

gözeneklerinin yüzde değerleri incelenerek yorumlanmıĢtır. Elde edilen verilerin 

bazıları tablolaĢtırılmadan yorumlarda verilmiĢtir. 
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BULGULAR 

Tablo1:Katılımcıların KiĢisel Bilgi Dağılımları 

 

DeğiĢkenler     N (Toplam)  %( Dağılım)   

Erkek   54   49,1 

Cinsiyet Dağılımı 

Bayan   56   50,9 

                                               Toplam 110  100,0  

    1.sınıf   46   41,8 

Sınıf Dağılımı  2.sınıf   21   19,1 

    3.sınıf   21   19,1 

    4.sınıf   22   20,0 

    Toplam  110   100,0 

 

    Çiftçi   37   33,6 

Baba meslekleri  Serbest Meslek 15   13,6 

    Memur  14   12,7 

    ĠĢçi   24   21,8 

    Esnaf ve Sanatkâr 5   4,5 

    Diğer   15   13,6 

Toplam  110   100,0 

    Ev hanımı   70   63,6  

    Memur  15   13,6 

Anne Mesleği   ĠĢçi   16   14,5 

    Esnaf ve zanaatkâr 1   0,9 

    Çiftçi   3   2,7 

    Diğer   5   4,5   

    Toplam  110   100,0   

    350-500 Tl  30   27,3 

    501-700 Tl  36   32,7   
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Ailelerin aylık   701-900 Tl  9   8,2 

ortalama geliri  901-1100 Tl  14   12,7 

    1100 üzeri Tl  21   19,1 

    Toplam  110   100,0 

 

 

Tablo 2.Katılımcıların Orta Öğretimde Mezun Oldukları Okul Türleri Dağılımı 

 

DeğiĢkenler 

 

Toplam Düz lise 

Anadolu 

lise 

Ġmam Hatip 

Lisesi 

Kız 

Meslek 

Lisesi 

Ticaret 

Meslek 

Lisesi 

Endüstri 

Meslek 

Lisesi Diğer 

Erkek 
37 10 1 0 1 1 3 53 

69,8% 18,9% 1,9% ,0% 1,9% 1,9% 5,7% 100,0% 

Bayan 
37 7 1 2 1 0 6 54 

68,5% 13,0% 1,9% 3,7% 1,9% ,0% 11,1% 100,0% 

Toplam 
74 17 2 2 2 1 9 107 

69,2% 15,9% 1,9% 1,9% 1,9% ,9% 8,4% 100,0% 

 

Tablo 3.Katılımcıların ÖSYS Puanları Dağılımı 

 

  

 DeğiĢkenler 

  

 

Toplam 160-200 201-220 221-240 241-260 

 

 Erkek 

  

11 13 15 14 53 

20,8% 24,5% 28,3% 26,4% 100,0% 

Bayan 8 18 21 8 55 

14,5% 32,7% 38,2% 14,5% 100,0% 

Toplam 

  

19 31 36 22 108 

17,6% 28,7% 33,3% 20,4% 100,0% 
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Tablo 4. Merkezi YerleĢtirme Ġle Bir Üniversiteye YerleĢtirildi Dağılımı 

 

  

  

 DeğiĢkenler 

 

Toplam Evet Hayır 

 

Erkek 

22 31 53 

37,7% 56,6% 100,0% 

 

Bayan 

20 36 56 

32,1% 62,5% 100,0% 

Toplam 

  

42 67 109 

34,9% 59,6% 100,0% 

 

Tablo 5. Bölümü Tercih Etme Nedenleri Dağılımı 

DeğiĢkenler 

  

  

  

 

Toplam 

Sporcu Olduğum 

Ġçin 

Özel Yetenek 

Alanım Olduğu 

Ġçin 

Ailem istediği 

için 

BaĢka bir 

Üniversiteye 

YerleĢtirilemedi

ğimden Diğer 

Erkek 39 11 2 1 1 54 

72,2% 20,4% 3,7% 1,9% 1,9% 100,0% 

Bayan 24 11 2 14 5 56 

42,9% 19,6% 3,6% 25,0% 8,9% 100,0% 

Toplam 63 22 4 15 6 110 

57,3% 20,0% 3,6% 13,6% 5,5% 100,0% 

 

Tablo 6. Aktif Katılım Gerektiren Spor Yapma Dağılımı 

 

  

 DeğiĢkenler 

 

Toplam Evet Hayır 

Erkek 45 8 53 

84,9% 15,1% 100,0% 

 

Bayan 

38 18 56 

67,9% 30,4% 100,0% 

 

Toplam 

83 26 109 

76,1% 22,9% 100,0% 

 

Tablo 7.Katılımcıların Üniversite (bölümle) Ġlgili Beklentileri Ve KarĢılanma Durumu 
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 DeğiĢkenler 

  

 

Toplam Pek çok Çok Az Hiç 

  

 

Bölümle ilgili Yeterli 

Tesisi ve Malzeme  

 

Erkek 

4 9 28 13 54 

7,4% 16,7% 51,9% 24,1% 100,0% 

 

Bayan 

4 6 24 22 56 

7,1% 10,7% 42,9% 39,3% 100,0% 

 

Toplam 

8 15 52 35 110 

7,3% 13,6% 47,3% 31,8% 100,0% 

Dersliklerin yeterli 

büyüklükte ve 

donanıma sahip 

olması 

 

 

 

Erkek 4 15 20 15 54 

7,4% 27,8% 37,0% 27,8% 100,0% 

 

Bayan 

6 1 29 20 56 

10,7% 1,8% 51,8% 33,9% 100,0% 

 

Toplam 

10 16 49 35 110 

9,1% 14,5% 44,5% 30,9% 100,0% 

 

Yeterli Düzeyde 

Üniversite Kampus 

Ortamı 

Erkek 

 

 

5 7 25 17 54 

9,3% 13,0% 46,3% 29,6% 100,0% 

Bayan 3 4 27 22 56 

5,4% 7,1% 48,2% 39,3% 100,0% 

Toplam 8 11 52 39 110 

7,3% 10,0% 47,3% 34,5% 100,0% 

Bölümde Yeterli 

Öğretim Elemanı 

Olması 

 

Erkek 

10 20 13 11 54 

18,5% 37,0% 24,1% 20,4% 100,0% 

Bayan 10 12 30 4 56 

17,9% 21,4% 53,6% 7,1% 100,0% 

Toplam 20 32 43 15 110 

18,2% 29,1% 39,1% 13,6% 100,0% 

 

Tablo 7. Devamı 

 

Öğretim 

Elemanlarıyla 

ĠletiĢimin Akademik 

ortamda Olması 

Erkek 

 

 

8 20 20 6 54 

14,8% 37,0% 37,0% 11,1% 100,0% 

Bayan 7 15 26 8 56 

12,5% 26,8% 46,4% 14,3% 100,0% 

Toplam 15 35 46 14 110 

13,6% 31,8% 41,8% 12,7% 100,0% 

 

Derslerin Bilimsel 

Bir Ortamda 

 

Erkek 

5 17 22 10 54 

9,3% 31,5% 40,7% 18,5% 100,0% 

Bayan 7 8 30 11 56 
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ĠĢlenmesi 12,5% 14,3% 53,6% 19,6% 100,0% 

Toplam 12 25 52 21 110 

10,9% 22,7% 47,3% 19,1% 100,0% 

 

Sportif BranĢlarla 

ilgili ÇalıĢma 

Ortamının Olması 

Erkek 

 

 

8 7 23 14 52 

15,4% 13,5% 44,2% 25,0% 100,0% 

Bayan 6 12 28 9 55 

10,9% 21,8% 50,9% 16,4% 100,0% 

Toplam 14 19 51 23 107 

13,1% 17,8% 47,7% 20,6% 100,0% 

 

Öğrenciler Arası 

ĠletiĢimin Ġyi Olması 

Erkek 

 

 

14 16 14 10 54 

25,9% 29,6% 25,9% 18,5% 100,0% 

Bayan 10 15 24 7 56 

17,9% 26,8% 42,9% 12,5% 100,0% 

Toplam 24 31 38 17 110 

21,8% 28,2% 34,5% 15,5% 100,0% 

 

Derslerin Her 

Yönüyle En Üst 

Düzeyde Verilmesi 

Erkek 

 

 

12 11 19 12 54 

22,2% 20,4% 35,2% 20,4% 100,0% 

Bayan 8 5 37 6 56 

14,3% 8,9% 66,1% 10,7% 100,0% 

Toplam 20 16 56 18 110 

18,2% 14,5% 50,9% 15,5% 100,0% 

 

Derslerin Öğrenci 

Merkezli( Katılımlı) 

ĠĢlenmesi 

Erkek 

 

 

7 21 18 8 54 

13,0% 38,9% 33,3% 14,8% 100,0% 

Bayan 5 19 27 5 56 

8,9% 33,9% 48,2% 8,9% 100,0% 

Toplam 12 40 45 13 110 

10,9% 36,4% 40,9% 11,8% 100,0% 

Yeni Proje ve 

Fikirler için 

TartıĢma Ortamı 

OluĢturulması 

 

Erkek 

5 17 22 9 53 

9,4% 32,1% 41,5% 17,0% 100,0% 

Bayan 7 6 35 8 56 

12,5% 10,7% 62,5% 14,3% 100,0% 

Toplam 12 23 57 17 109 

11,0% 21,1% 52,3% 15,6% 100,0% 
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Tablo 8.Katılımcıların Gelecek Kaygı Durumları ve Düzeyi Dağılımı 

 

Kaygılar 

 

Toplam Pek çok Çok Az Hiç 

 

Öğretmenliğe 

Atanamama  

 

 

 

 

Erkek 

19 13 14 6 52 

36,5% 25,0% 26,9% 11,5% 100,0% 

 

Bayan 

37 8 10 1 56 

66,1% 14,3% 17,9% 1,8% 100,0% 

 

Toplam 

56 21 24 7 108 

51,9% 19,4% 22,2% 6,5% 100,0% 

 

 

Öğretmenliğin DıĢında 

Bir ĠĢ Bulamama 

 

 

Erkek 

8 18 12 14 52 

15,4% 34,6% 23,1% 26,9% 100,0% 

 

Bayan 

10 14 26 6 56 

17,9% 25,0% 46,4% 10,7% 100,0% 

Toplam 18 32 38 20 108 

16,7% 29,6% 35,2% 18,5% 100,0% 

 

Alanımda BaĢarılı 

Olamama 

 

Erkek 9 8 18 17 52 

17,3% 15,4% 34,6% 32,7% 100,0% 

Bayan 11 10 27 8 56 

19,6% 17,9% 48,2% 14,3% 100,0% 

Toplam 20 18 45 25 108 

18,5% 16,7% 41,7% 23,1% 100,0% 

 

Tablo 9. Katılımcıların Öğretmenlik Atamaları Olmaması Durumunda BaĢka Bir 

Mesleğe Yönelme Dağılımı 

 

 

 DeğiĢkenler 

  

 

Toplam Evet Hayır Kısmen Bilmiyorum 

  

Erkek 

12 8 21 9 50 

24,0% 16,0% 42,0% 18,0% 100,0% 

 

Bayan 

17 14 10 11 52 

32,7% 26,9% 19,2% 21,2% 100,0% 

 

Toplam 

29 22 31 20 102 

28,4% 21,6% 30,4% 19,6% 100,0% 
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Tablo 10. Katılımcıların KPSS Sınavı Hakkındaki DüĢünceleri Dağılımı 

 

 

 DeğiĢkenler 

  

 

Toplam Doğru bir uygulama YanlıĢ Bir Uygulama Fikrim yok Diğer 

 

Erkek 

14 32 4 1 51 

27,5% 62,7% 7,8% 2,0% 100,0% 

 

Bayan 

8 42 4 2 56 

14,3% 75,0% 7,1% 3,6% 100,0% 

 

Toplam 

22 74 8 3 107 

20,6% 69,2% 7,5% 2,8% 100,0% 

 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 AraĢtırma, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin 

görünümleri, beklenti ve gelecek kaygı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Bu 

amaç doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

öğretmenliği bölümünde 1.2.3 ve 4 sınıflarda okuyan 54 erkek 56 bayan olmak üzere toplam 

110 öğrenci araĢtırmaya alınmıĢtır. 

Katılımcıların baba meslekleri, %33,6‘sı çiftçi, %21,8‘i iĢçi iken en az olarak ta  % 

4,5‘i esnaf ve zanaatkâr, anne meslekleri %63,6‘sı ev hanımı (çalıĢmıyor) %14,5‘i 

iĢçi,%13,6‘sı memur, en az olarak ta %0,9‘u esnaf ve zanaatkâr, ailelerinin ortalama aylık 

gelirleri %32,7‘si 501–700 TL, % 27,3‘ü 350–500 TL iken  %8,2‘sininde 701–900 TL olduğu 

görülmektedir( Tablo 1). 

Katılımcıların ortaöğretimde okudukları okul türleri, %69,2‘si düz lise,%15,9‘u 

Anadolu lisesi iken en az %0,9‘u endüstri meslek lisesi mezunu,  ÖSYS‘ sınavından, %33,3‘ü 

221-240, %28,7‘si 201-220, %20,4‘ü 241-260 puan aldıkları,  ÖSYS merkezi yerleĢtirme ile 

%59,6‘sının bir üniversiteye yerleĢtirilmediği,%34,9‘unun yerleĢtirildiği, bölümü tercih etme 

nedenlerinin baĢında, %57,3‘ü sporcu oldukları ,% 20‘si özel yetenek alanı olduğu , %13,6‘sı 

baĢka bir üniversiteye yerleĢtirilemediği için tercih ettikleri, %76,1‘ inin aktif olarak spor 

yaptığını,%22,9‘ununda yapmadığı görülmektedir( Tablo 2,3,4,5,6). 

Katılımcıların üniversiteden( bölümden) beklentilerinin ve beklentilerin karĢılanma 

düzeyine iliĢkin görüĢ dağılımlarını incelediğimizde; 
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Bölümle ilgili yeterli tesis ve malzeme, dersliklerin yeterli büyüklükte ve donanıma 

sahip olması, yeterli düzeyde üniversite kampus ortamı, sportif branĢlarla ilgili çalıĢma ortamı 

beklentilerine çoğunluk olarak az karĢılanıyor görüĢündeler iken bunu hiç karĢılanmıyor 

cevabı izlemektedir. 

Bölümde yeterli öğretim elemanı olması, Öğretim elemanlarıyla iletiĢimin akademik 

ortamda olması, derslerin bilimsel bir ortamda iĢlenmesi, öğrenciler arasında iletiĢimin iyi 

olması, derslerin her yönüyle en üst düzeyde verilmesi, derslerin öğrenci merkezli iĢlenmesi, 

yeni proje ve fikirler için tartıĢma ortamı oluĢturulması beklentilerine iliĢkinde çoğunlukla 

orta düzeyde karĢılandığı görüĢündeler iken bunu da çok karĢılanıyor seçeneği izlemektedir( 

Tablo 7). 

Katılımcıların gelecekle ilgili en çok kaygılarının öğretmenliğe atanamama, 

öğretmenliğin dıĢında bir iĢ bulamama ve alanında baĢarılı olamama olduğunu, öğretmenlik 

atamalarının olmaması durumunda da diğer mesleklere kısmen yöneleceklerini belirtirlerken 

bunu evet cevabının izlediğini görüyoruz( Tablo8,9).  

Ayrıca katılımcıların çoğunluğu uygulanan KPSS sınavına iliĢkinde yanlıĢ bir 

uygulama olduğunu görüĢündedir( Tablo 10). 

 

Sonuç olarak; 

Katılımcıların, sos yo-demografik görünümlerinden,  baba mesleğinin çoğunluk olarak 

sırasıyla çiftçi, serbest meslek, iĢçi ve memur, anne mesleklerinin ev hanımı, iĢçi ve memur, 

ortalama aylık gelirlerinin 350–700 TL, kardeĢ sayısının 1-2 kardeĢ, ailelerinde baba ve 

kardeĢlerin spor yaptığını, düz lise ve ana dolu lisesi mezunu olduklarını, ÖSYS den 221-240 

ve 201-220 puanlarla okula girdiklerini, merkezi yerleĢtirme ile bir üniversiteye 

yerleĢtirilemediklerini, beden eğitimi ve spor öğretmenliğini tercih etmelerinde sporcu 

olmaları ve özel yetenek sınavı ile alınmasının etkili olduğunu, aktif olarak spora 

katıldıklarını, bu spor dallarının da futbol, basketbol, atletizm, voleybol, judo, güreĢ ve diğer 

spor dallarının izlediğini, sportif baĢarılarının il birinciliklerinde ve grup yarıĢmalarında ilk üç 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Katılımcıların, üniversiteye girmeden önceki beklentilerin ise, sportif tesis ve 

malzeme, dersliklerin yeterli büyüklükte ve donanıma sahip olması, yeterli büyüklükte 

üniversite kampus ortamı, yeterli öğretim elemanı, öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla 

iletiĢimin iyi olması, derslerin öğrenci merkezli iĢlenmesi, çeĢitli konularda tartıĢma ortamının 
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oluĢturulması olduğunu, Üniversiteye girdikten sonrada bu beklentilerin karĢılanma düzeyinin 

de çoğunlukla az karĢılandığını;  

Atamalarının olmaması durumunda, baĢka bir mesleğe çoğunluk olarak kısmen 

yöneleceklerini ve bunu evet cevabının izlediğini; 

Öğretmenlik mesleğine dönük gelecek kaygı düzeylerinin, sırasıyla atanamama, 

öğretmenlik dıĢında bir iĢ bulamama ve alanında baĢarısız olma olduğunu; 

Ayrıca, KPSS uygulamasına iliĢkinde yanlıĢ bir uygulama görüĢünde olduklarını 

söyleyebiliriz. 

 

Öneriler 

Elde edilen tüm bu bilgiler doğrultusunda Ģu önerilerde bulunabiliriz. 

 Üniversiteyi yeni kazanan bir öğrenci büyük hayaller kurarak gelmektedir. 

 Öğrencilerimizi hayal kırıklığına uğratmamak için yeterli düzeyde çağın 

gerektirdiği Ģekilde yerleĢke ortamı hazırlanmalıdır. 

 Üniversitelerin eğitim ve öğretim ortamı hazırlanmalıdır. 

 Üniversitelerde öğrenci danıĢmanlıkları ve rehberlik hizmetleri etkili bir 

Ģekilde uygulanmalıdır. 

 Kampus ortamında öğrencilerin serbest zamanlarını yararlı bir Ģekilde 

değerlendirebilecekleri sanatsal ve sporsal ortamlar hazırlanmalı 

 Üniversitelerde sessiz ders çalıĢma ortamı, kütüphane, sosyal faaliyetlerin 

yapılabileceği ortamlar hazırlanmalıdır. 

 Öğretmenlik atamalarının objektif kıstaslara bağlanarak alanlarla ilgili 

yeterliliğe bakılmalıdır. 

 Öğrencilerin üniversite ortamı ile ilgili istekleri belli aralıklarla öğrenilerek 

giderilmeye çalıĢılmalıdır. 
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HALK OYUNLARINDA GÖRSEL VE ĠġĠTSEL MATERYAL KULLANILARAK 
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ÖZET 

 

Halk oyunların da görsel ve iĢitsel materyal kullanılarak yapılan öğretimin baĢarı 

düzeyine etkisini incelemek amacıyla yapılan bu çalıĢmada daha önce halk oyunları 

oynamamıĢ 10 öğrenci klasik yöntemle öğretim, ve yine daha önce halk oyunları oynamamıĢ 

10 öğrenci görsel ve iĢitsel materyal kullanılarak yapılacak olan araĢtırma için denek olarak 

alınmıĢtır. Uygulanan öğretim yöntemlerinin değerlendirilmesi Türk Halk Oyunları 

Hakemlerinden oluĢturulan üç kiĢiyle, figür hatası var, tavır hatası var, oyuncu müzik ritmine 

uymuyor, hız hatası var, ĢaĢırma ve denge bozuklukları var ve oyuncu oyuna konsantre 

olamıyor kriter değerleri esas alınarak hazırlanan değerlendirme formu üzerinde yapılmıĢtır. 

Değerlendirmeler her oyuncu ve oyun için tek tek yapılarak, elde edilen sonuçlar grup 

bazında istatiksel olarak analiz edilmiĢtir. Verilerin analiz edilmesinde SAS paket programı 

kullanılmıĢtır.  

Grupların almıĢ oldukları ortalama puanlara göre, görsel ve iĢitsel materyal 

kullanılarak yapılan öğretim (64.35 ± 2.84), klasik öğretim yöntemine göre (59.54±2.99) 

istatiksel olarak önemli düzeyde anlamlı bulunmuĢtur (p<0.01). Grupların kriter değerlerinden 

silinen toplam puan ortalamaları bakımından karĢılaĢtırılmasında, görsel ve iĢitsel materyal 

kullanılarak yapılan öğretimin puanı (17.40±9.02) ile, klasik yöntemle yapılan öğretimin 

ortalama puanı (32.00±8.81) arasında gözlenen farkın önemli düzeyde olduğu bulunmuĢtur 

(p<0.01). 

 ÇalıĢmada elde edilen sonuçlara göre, halk oyunları öğretiminde görsel ve iĢitsel 

materyal kullanılarak yapılan öğretimin baĢarıya etkisi önemli düzeyde anlamlı bulunmuĢtur. 

 

 Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Görsel ve iĢitsel Materyal, öğretim 
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ABSTRACT 

 In this work, it is aim ed study whether to use of audio-visual material affects in the 

success of instruction or not, ten students, have never performanced folk dance before, using 

classic method and also ten students, using audio-visual material have been taken as subjects 

pf experiment for invetigation. The study of succes level by using instruction methods has 

been ―there are walks mistakes, attitude mistakes, speed mistakes, being confused and 

equilibrum mistakes, mistakes on gestures and mime, player can not conform the rhtythm of 

music or player concantrate on lay by Turkish Folk Dance Selector Committee members. 

Appralsals have been dance one by on efor every player and every play, being get coclusions 

have been onalysed on group base statistically. In analysing data, SAS packet programme has 

been used. Acordin to the avarege scores of the groups that had been taken ınstractıon which 

is being used by audio-visual material (64.35±2.84), it has been faund to be higher than 

classical instruction method (59.54±2.99) statisticcalg (p<0.01).  

When compared to the total scores of the avarages of tobe wiped from criteria of 

groups differences between avarege score of using audio-visualand hearing material 

(17.40±9.02) and avarege score of instruction with using classic method (32.00±8.81) has 

been found great ımportant (p<0.01). It was conculeded that the instruction method performed 

by using audio-visual materials was found signifecantly more efficient than the classıcal  

method on succes level of folk dance. 

  

Key Words: Folk Dance, Using Audio-Visual Materials, Ġnstruction. 

 

GĠRĠġ 

Halk oyunları, kurgusal yapısı içerisinde bir fiziki aktivite ve müzik bütünlüğü 

taĢımaktadır. Oyunların temelinde yer alan en küçük hareket birimine ―motif‖ veya ―ayak‖ adı 

verilir. Motiflerin birleĢmesi ile ortaya çıkan hareket bütünü ise ―adım‖ olarak isimlendirilir. 

Ayrıca kiĢilerin bir uyum içerisinde yapmıĢ oldukları bağımlı figürlere ―tablo‖, bir ekibin 

elemanlarının tümünün katılımıyla ölçüleri belli bir alanda ritmik devinimlere ve figür 

armonisine dayanan formları kullanmak suretiyle oluĢturulan çizgilere Ģekillenen kurgusal ve 

görsel yapıya da ―sahne‖ adı verilmektedir (1). 

Halk oyunları çalıĢmalarının temeli, tüm dans gruplarında olduğu gibi müzik, ritim, 

figür, mimik, estetik, koordinasyon ve benzeri kavramlara dayanmaktadır. AvĢar bir oyunu 
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baĢarıyla öğretmek için, oyundaki figür analizlerinin belirlenen ritim, hareket akıĢı, 

koordinasyon ve hareket açılımı ölçüleri içinde yapılmalıdır (2). 

Profesyonel eğitim için, yalnız baĢkalarının öğrenmesine yardım etmek yeterli 

değildir. Burada planlama, organizasyon, çeĢitli metotları kullanma, benimsenen öğretim, 

öğrenme ilkelerini uygulama gerekmektedir (3). Yelbuğa halk oyunları çalıĢtırıcılarında bir 

takım öğretebilme özellikleri olması gerektiğini belirterek, eğitmenin: 

-Öğretme metodlarının seçimi konusunda bilgili olması.  

-Halk oyunları çalıĢtırıcısı, öğrenmeyi kolaylaĢtırıcı ve özendirici bir ortam yaratması 

-Halk oyunları çalıĢtırıcısı, iletiĢim alanında belli bir yeterlilik düzeyine eriĢmiĢ olması 

gibi özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmiĢtir (4). 

AktaĢ‘a göre en iyi öğretici, belli bir eğitimden geçmiĢ ve bu yolla öğretmeyi 

öğrenmiĢ olan kiĢidir. Böyle bir eğiticinin yaratıcılığı, öğretme yöntemi ve öğretme 

psikolojisinde güçlü olduğu belirtilmektedir (5).   

AltuntaĢ, halk oyunlarında yaygın olarak üç öğretim yöntemi uygulandığını 

bildirmektedir. Bu yöntemler: 

-Geleneksel Yöntem, 

-Klasik Yöntem ve 

-Sistematik Yöntemdir (6). 

Geleneksel yöntem, çeĢitli vesilelerle tek veya grup halinde icra edilen halk 

oyunlarımızın, hangi bölgede, ilde veya köyde olursa olsun hiçbir zaman adım ve sayı 

sayılarak öğretilmediğini, kiĢilerin oyunun icralarını çok küçük yaĢlardan itibaren izleyerek 

öğrenmeye baĢladığını ve hatta sınama yanılma yolunu deneyerek yavaĢ yavaĢ gruba dahil 

olduğu görülmektedir. 

Klasik yöntem, özde usta-çırak silsilesini takip eden ve parçadan bütüne amacını 

taĢıyan bu yöntemde, yöre halk oyunlarını bilen bir kiĢi tarafından, adımları öğrenciler 

önünde tahlil edilerek öğretim yapılmaktadır. Genelde sayı esas alınmakta olup, bütün oyun 

adımları sayılarla öğretildikten sonra, oyun ve müzik bütünlüğü sağlanmaktadır. Adım 

öğretimi yapılırken tam sayılar kullanılması nedeniyle, oyunun özünde bulunan ve tam 

sayıdan daha küçük değerdeki sayıları içeren hareketler arada kaynayıp gitmekte veya ―ki, es, 

ve ― gibi hecelerle verilmeye çalıĢılmaktadır. Kursiyerlerin karĢısında önce öğretici figürün 

sözlü olarak tarifini yapar ve takiben birkaç defa uygulamalı biçimde tekrarlar. Bütün figürler 
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tek tek ele alınırken, bir sonraki figüre geçiĢlerin bağlanması ile oyunun bütünü verilmeye 

çalıĢılır (1). 

Sistematik yöntem, temelde insan fizyonomisinden yola çıkılarak tıpta ve çağdaĢ 

sanatlardan balede, daha sonra da gereksinim duyulduğu için halk oyunlarının tespiti  ve 

öğretiminde kullanılmıĢ olan Rudolf Bensh‘in Benesh Hareket Notasyonu Sistemi ve 

Stephanow  Hareket  Notasyonu  sistemi bunların  baĢlıcalarıdır. Bu sistemler, genellikle batı 

halk oyunlarına uygun olarak geliĢtirilmiĢlerdir. 

Eğitim ortamlarının gerçek yaĢamla tutarlılık göstermesi, diğer bir deyiĢle 

somutlaĢtırılması ve öğrenci için anlamlı hale getirilmesi, öğrenci baĢarısına katkıda bulunan 

etkenlerin baĢında  gelmektedir. Bu noktada öğretmenlerin, eğitim ortamını düzenlemede ve 

öğrencinin hizmetine sunmada önemli bir görevi vardır. Bu görevin baĢarıyla yerine 

getirebilmek için, öğretmenlerin bazı kritik becerilere ve özelliklere sahip olması gerekir. 

Seels ve Richay öğretim teknolojisini ―süreç ve kaynakları öğrenme için tasarlama, 

geliĢtirme, kullanma, yönetme ve değerlendirme teorisi ve uygulaması olarak‖ tanımlanmıĢtır 

(7). Öğretim teknolojisi, özel araçların gerçekleĢtirilmesinde etkili öğrenme sağlamak için 

iletiĢim ve öğrenmeyle ilgili araĢtırmalardan hareketle, insan gücü ve insan gücü dıĢı 

kaynaklar kullanılarak öğretme-öğrenme sürecinin tasarlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesinde sistematik bir yaklaĢımdır (8). 

Görülüyor ki öğretim teknolojisi, eğitim programlarının etkili biçimde uygulamaya 

konması veya uygun öğrenme-öğretme ortamlarının düzenlenmesiyle ilgili bir disiplin olarak 

etkinlikte bulunmaktadır (9). 

Öğretim materyallerinin öğretim ortamında farklı amaçlar için kullanıldığını belirten 

ġahin ve Yıldırım, materyalin bazı öğretim ortamlarında öğretmeni destekleyici amaçla 

kullanıldığı halde, bazı ortamlarda ise tamamen öğretmen rolü üstlenerek içeriği doğrudan 

öğrencilere aktardığını bildirmektedirler. Farklı öğretim materyallerinin, öğretim ortamındaki 

iĢlevleri ve önemi Edgar Dole tarafından oluĢturulan ġekil 1 deki yaĢantı konisinde 

gösterilmektedir (7).  
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Bu koninin dayandığı ilkeler Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

-Öğrenme iĢlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise, o kadar iyi 

öğrenir ve öğrenmelerimiz o kadar kalıcı olur. 

-En iyi öğrendiğimiz Ģeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz Ģeylerdir. 

-En iyi öğretim soyuttan somuta, basitten karmaĢığa gidilendir. 

 Ted Cobuna göre, öğrenilenlerin; 

%83‘ünü görme, 

%11‘ini iĢitme 

%3,5‘ini koklama 

%1,5‘ini dokunma 

%1‘ini dokunma, duygularımızla edindiğimiz yaĢantılar yoluyla öğrenildiğini, 

Zaman sabit tutulmak üzere ise insanların; 

Okuduklarının    %10‘unu, 

ĠĢittiklerinin    %29‘unu, 

Gördüklerinin    %30‘unu, 
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Hem görüp hem iĢittiklerinin  %50‘sini, 

Söylediklerinin   %70‘ini, 

Yapıp söylediklerinin ise  %90‘ını hatırladıklarını belirtmektedir (8). 

Peköz ve Hancılar, eğitimde kullanılan görme ve iĢitme araçları, öğrencinin birden 

fazla duyu organına etki etmesi sonucu, öğrenci ile öğretmen arasında iyi iliĢkilerin 

geliĢmesine yardım edeceği ve öğretmen-öğrenci arasında meydana gelen bu atmosferin, 

öğrenmeyi kolaylaĢtıracağını ve hızlandıracağını ifade etmektedirler (10). 

Günümüzde bütün dünyada kitle eğitimine, kitle haberleĢmesi metot, teknik ve 

araçlarına son derece önem verilmektedir. Modern Eğitim araçlarının özünde yatan, iĢitme ve 

görme duyularına beraberce hitap etmektir. Ancak, burada özümlemede zorunlu olan 

konsantrasyonu sürekli kılabilmek, ya da sık sık yapılacak uyarılarla bunu taze tutmak 

zorunluluğunu da hatırdan çıkarmamak gerekir (11). 

Eğitim araçları ile öğrenme, hem daha çabuk olmakta ve hem de öğrenilenler daha 

uzun bir süre hatırda kalmaktadır. Fakat istenen verimi elde etmek için bu araçları uygun 

zamanda kullanmak, arcın kullanılması için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmanın Ģart 

olduğunu belirten  ġahin ve Yıldırım, öğretim ortamında kullanılan yaygın görme ve iĢitme 

materyallerini aĢağıdaki gibi açıklamaktadırlar (7). 

YÖNTEM 

Yüzüncü Yıl Halk Oyunları Topluluğu‘na katılan 20 öğrenci çalıĢma grubunu 

oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmalara 3 ay süreyle yapılmıĢtır. ÇalıĢma grupları, 10‘ar kiĢilik iki gruptan 

oluĢturulmuĢtur.  

ÇalıĢmamızda Van Yöresi Halk Oyunları‘ndan 10 adet oyun öğretilmiĢtir. Öğretim 

sırasında televizyon, video, ayna, daha önce yöre eğitmenleri ve hakemleri denetiminde 

hazırlanan yöre oyunlarının oynandığı video kaseti, davul ve zurna kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmada, hazırlık, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç aĢamalı bir metot 

izlenmiĢtir. Hazırlık aĢaması, oyunların öğretiminde kullanılacak olan değerlendirme 

belgesinin hazırlanması, deneklerin belirlenmesi ve konu ile ilgili literatür taramasını 

kapsamaktadır. Öğretim yöntemlerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere  

değerlendirme formu hazırlanmıĢtır. 

Klasik öğretim yöntemi kullanılarak yapılan öğretimde, adımlar yöre oyunlarını bilen 

eğitmen tarafından, oyuncular  önünde gösterilmek suretiyle öğretildi. Metot, parçadan bütüne 

yöntemi uygulatıldı. Oyun adımları motif sayılarına bölünerek gösterilip, hareket- müzik 
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bütünlüğü sağlanılmak suretiyle birbirine monte edilerek öğretim gerçekleĢtirildi. Adım 

öğretimi yapılırken tam sayılar kullanılarak, öğretilen her parça diğerine eklenmek suretiyle 

bir bütün elde edildi. Öğretilecek oyunlar oyunculara, öğretici tarafından önceden hazırlanan 

figür planına göre sözlü olarak tarif edildi ve eğitmen tarafından uygulandı. Daha sonra 

oyuncular tarafından uygulandı. Eğitmen oyuncular arasında gezerek yanlıĢ hareketleri 

düzelti. Gerektiğinde oyunların tekrar doğru yapılıĢ Ģeklini gösterdi. Figür geçiĢlerinin 

bağlanması ile oyunun bütününü öğretip, müzikli çalıĢmalara baĢlandı.  

Görsel ve iĢitsel materyal kullanılarak yapılan öğretimde, oyun öğretimine, teorik 

olarak yöre oyunlarının gruba benimsetilmesi ile baĢlandı. Oyunlar video kasetlerden 

müzikleri ile birlikte oyunculara birkaç kez izletildi. Oyuncular oyunu izlerken oyuna özgü 

(tavrı, müziği) teorik bilgi verildi. Oyun figürlerinin öğretimi basitten karmaĢığa doğru ve 

sonuna kadar bölüm bölüm, müzikle birlikte öğretilip daha sonra bölümler birleĢtirildi. 

Bütünden parçaya metodu uygulandı. Oyunlar, oyuncuların kendi hatalarını görmeleri ve 

gerektiği yerde hatalı hareketleri doğru yapan arkadaĢlarından görerek düzeltmeleri için ayna 

karĢısında oynatıldı. Eğitmen hatalı hareketleri anında tespit ederek, hatalı hareketin doğru 

yapılıĢ Ģeklini gösterdi. Gerektiği yerde ise oyuncular video kasetten oyunları kendileri 

izleyerek hatalarını düzeltmeleri istendi. Bu çalıĢmalardan sonra yöreye özgü oyunların 

görünümü ele alınarak, oyunların öğretimine tekrarlar yapılarak devam edildi. 

Oyunların öğretilmesinden sonra her iki gruba karıĢık olarak 1‘den 20‘ye kadar 

numara verilerek, Van Yöresi hakemlerinden oluĢan 3 kiĢilik hakem heyeti tarafından 

değerlendirme yapılmıĢtır. Hakemlerin görüĢü alınarak önceden hazırlanan değerlendirme 

kriterleri her oyuncu ve oyun için ayrı ayrı hazırlanarak kendilerine dağıtılmıĢtır. 

Değerlendirme sırasında hakemler oyuncuların hangi yöntemle çalıĢtığından habersiz olarak 

değerlendirmelerini yapmıĢlardır. Değerlendireler her oyun için tek tek yapılarak, elde edilen 

sonuçlar grup bazında istatiksel olarak analiz edilmiĢtir. Verilerin analiz edilmesinde SAS 

paket programı kullanılmıĢtır. Gruplara göre kriter hatalarının analizinde χ² testi 

kullanılmıĢtır. Grup  χ²  kriter hatalarında beklenen değerin 5‘ten az olması durumunda Yates 

düzeltmesi yapılmıĢtır. Silinen toplam puan bakımından gruplar toplamı arasındaki farkı 

karĢılaĢtırmada t testi kullanılmıĢtır.(12) 
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BULGULAR 

1. Grupların Ortalama Puanları 

AraĢtırmaya katılan iki grubun hakemlerden almıĢ oldukları ortalama puanları 

ortalamalarına göre dağılımı ( ortalama ± standart sapma değerlendirmesi) Tablo 1‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Grupların AlmıĢ Oldukları Ortalama Puanlarına göre Dağılımı. 

Yöntem X ± Sd 

Klasik Öğretim Yöntemi 59.54 ±  2.99 b  

Görsel ve ĠĢitsel Materyal Öğretim Yöntemi 64.35 ±  2.84 a 

(P<0.01) 

 Tablo 1‘den de görüleceği üzere görsel-iĢitsel materyal kullanılarak yapılan öğretim 

yöntemi kullanılan grubun ortalama puanı (64.35 ± 2.84) ile klasik öğretim yöntemi 

kullanılan grubun ortalama puanı arasında gözlenen fark anlamlı bulunmuĢtur. (p<0.01). 

 2.Grupların Kriter Değerlerinden Silinen Puanlar Bakımından KarĢılaĢtırılması 

 Grupların kriter değerleri silinen puanlar bakımından aralarındaki χ² testi önem 

düzeyine göre dağılımı Tablo 2‘de verilmiĢtir.  

 Tablo 2: Silinen Kriter Değerleri Bakımından Grupların  χ² Testiyle 

Değerlendirilmesi 

Kriter Değerleri χ² 

Figür Hatası 10.974
*
 

Tavır Hatası 11.090
*
 

Oyuncu müzik Ritmine Uymuyor 14.909
*
 

Hız Hatası 15.084
*
 

ġaĢırma ve Denge Bozukluğu 11.090 

Jest ve Mimiklerde Hata  13.666 

Oyuncu Oyuna Konsantre Olamıyor   9.905 

          
*
(p<0.05) 
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 Tablo 2‘den de anlaĢılacağı gibi klasik öğretim yöntemi ve görsel iĢitsel materyal 

kullanılarak yapılan öğretim yönteminin değerlendirilmesinde kullanılan kriter değerlerinden 

silinen puanların gruplar arası farkının χ² testiyle değerlendirilmesi sonucunda, figür hatası, 

tavır hatası, oyuncu müzik ritmine uymuyor ve hız hatası kriterleri bakımından gruplar arası 

farkın önemli olduğu ( p<0.05), ĢaĢırma ve denge bozukluğu, jest ve mimiklerde hata ve 

oyuncu oyuna konsantre olamıyor kriterleri bakımından ise gruplar arası farkın önemli 
olmadığı bulunmuĢtur (p<0.05) 

 3. Grupların Kriter Değerlerinden Silinen Toplam Puan Bakımından      

KarĢılaĢtırılması  

Grupların kriter değerlerinden silinen toplam puan bakımından aralarındaki farkın t 

değeri ortalamalarına göre dağlımı Tablo 3‘de verilmiĢtir. 

Tablo 3: Kriter Değerlerinden Silinen Toplam Puan Bakımından Ġki Ayrı 

Grubun t  Testi Değerlendirilmesi  

Yöntem X  ±  Sd T değeri 

Klasik Yöntem 32.00 ± 8.81 a 3.4
**

 

Görsel ĠĢitsel Materyal Yöntemi 17.4   ± 9.02 b  

**
(p<0.01) 

Tablo 3‘den de görüleceği üzere kriter değerlerinden silinen toplam puanın gruplar 

arası farkının t testiyle değerlendirilmesi sonucunda, klasik yöntemle yapılan öğretim yöntemi 

ortalama puanı (32.00 ± 8.81) ile görsel ve iĢitsel materyal kullanılarak yapılan öğretim 

ortalama puanı (17.4 ± 9.02) arasında gözlenen fark önemli bulunmuĢtur (p<0.01).  

TARTIġMA VE SONUÇ  

Halk oyunları eğitim ortamlarının gerçek yaĢamla tutarlılık göstermesi, diğer bir 

deyiĢle somutlaĢtırılması ve öğrenci için anlamlı hale getirilmesi, oyuncu baĢarısına katkıda 

bulunan etmenlerin baĢında gelmektedir. Bu noktada eğiticilerin, eğitim ortamını 

düzenlemede ve oyuncuların hizmetine sunmada önemli bir görevi vardır. Bu görevi baĢarı ile 

yerine getirebilmek için, eğiticilerin öğretimde teknolojik imkanlardan faydalanması gerekir. 

Peköz ve Hancılar (10), öğrenme iĢlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla 

ise, daha iyi bir öğrenmenin gerçekleĢeceğini ve öğrenilenlerin kalıcı olacağını, bunun da 

eğitimde kullanılacak görme ve iĢitme araçları ile mümkün olabileceğini belirtmektedirler. 

ġahin ve Yıldırımda (7),  günümüzde tüm dünya da kitle eğitimine,  kitle haberleĢmesi metot, 

teknik ve araçlarına son derece önem verildiğini, modern eğitim araçlarının özünde yatan 

amacın,  iĢitme ve görme duyularına beraberce hitap etme olduğunu ve daha öncede 

belirtildiği gibi bu eğitim araçları ile öğrenmenin, hem daha çabuk olduğunu, hem de 
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öğrenilenlerin daha uzun bir süre kaldığını bildirmektedirler. Günümüzde videonun 

yaygınlaĢması ile eski bantları izleyerek, aslına uygun oyunların öğretilebildiğini ifade 

ederek, öğretime oyunların filmlerinin izletilmesi ile baĢlanması gerektiğini belirtilmektedir 

(13).  

 Bu araĢtırmada kullanılan yöntemler diğer çalıĢmalarla uygunluk göstermektedir. 

Görsel ve iĢitsel materyal kullanılarak futbol tekniklerinin öğretimi üzerine araĢtırma yapan 

Erdem (14), görsel yolla öğretim  yapan grubun daha fazla geliĢme gösterdiğini bildirmiĢtir. 

Bu çalıĢmada da, görsel ve iĢitsel materyal kullanılarak yapılan öğretimin ortalama puanının         

( 64.35 ± 2.84), klasik yöntemle öğretim yapılan grubun ortalama puanından ( 59.54 ± 2.84) 

daha fazla olduğu görülmüĢtür. 

 Ülkemizde halk oyunları öğretiminde yaygın olarak klasik yöntem uygulanmaktadır. 

Özde usta-çırak silsilesini takip eden ve parçadan bütüne amacını taĢıyan bu yöntemde, yöre 

halk oyunlarını bilen bir kiĢi tarafından, oyun adımları öğrenciler önünde gösterilerek öğretim 

yapılmaktadır. Adım öğretimi yapılırken tam sayılar kullanılması nedeniyle oyunun özünde 

bulunan ve tam sayıdan daha küçük değerdeki sayıları ihtiva eden hareketler arada kaynayıp 

gitmektedir.  Devreye müziğin girmesi ile bu arada kaynayan küçük değerlerin birleĢerek 

büyük kayıplar ortaya çıkardığı görülmektedir. Bunun sonucunda oyunun orijinal müziği ve 

oyunun karakteristiği bozulmakta, kulakları rahatsız eden bir ezgi yapısı ortaya 

çıkmaktadır(1). AvĢar‘a göre halk oyunlarının temeli oyun figürleridir. Bir oyunu baĢarı ile 

öğretebilmek için o oyundaki figürlerin analizini yapmak gerekir. Ele alınacak ilk ölçüt 

ritimdir. Ritim doğrudan doğruya müzik eĢliğinde verilmesi gerekir. Halk oyunları bir çok 

hareket elementinin kombinasyonu olduğuna göre, bu elementlerin her birinin tek tek ritimle 

bir bağımlılık iliĢkisi vardır. Bir figürün içinde bulunan hareket elementlerinin öğretimi 

yapılırken o hareketin ritminin de çok iyi kavratılması gerekir. Çakır (15) oyunların 

öğretiminde genelde öğreticinin ortaya veya yana çıkarak figürleri sayıya dökerek, ıslık 

çalarak, kısım kısım göstermekte, daha sonra da bunları birleĢtirerek oyunu bütün haline 

getirmekte olduğunu belirtmektedir. AltuntaĢ(5), klasik metot için, parçadan bütüne, yani 

adım tahlili ile oyun öğretimi olduğunu ve bu öğretimin sağlıklı sonuçlar vermediğini 

belirtmektedir. Bu araĢtırmada figür hatası, tavır hatası, oyuncu müzik ritmine uymuyor ve 

hız hatası kriter değerlerinin silinen puanlar bakımından karĢılaĢtırılması sonucu elde edilen 

bulgular, klasik yöntemle öğretim yapılan gruba göre, görsel ve iĢitsel materyal kullanılarak 
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öğretim yapılan grubun daha baĢarılı olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bu sonuç daha önce 

bildirilen araĢtırmacıların bulgularıyla uyumludur. 

 Çakır (14), oyun bir bütün olarak öğretilirken sonra yöreye özgü oyunların estetik 

görünümün ele alınarak iĢlenmesi gerektiğini bildirmektedir. Oyunlar tam olarak öğretildikten 

sonra tekrarlarla pekiĢtirilerek sağlamlılık gerçekleĢtirilmelidir. AraĢtırmada ĢaĢırma ve denge 

bozukluğu, jest ve mimiklerde hata ve oyuncu oyuna konsantre  olamıyor kriterlerinin gruplar 

arası karĢılaĢtırılması sonucunda her iki grup arasında silinen puanlar bakımından fark 

bulunmamıĢtır. Bu durum, çalıĢmanın esasını figür analizleri ölçülerinin (ritim,  müzik) 

oluĢturması nedeniyle öğretimin bu ölçülerin öğretilmesi için gereken süreyle kısıtlanmıĢ 

olmasından kaynaklanabilir. 

 Halk kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan halk oyunlarının dejenerasyona 

uğramaması ve yoz 

laĢmaması için, teknolojinin sağladığı olanaklardan faydalanarak bilimsel yöntem ve 

tekniklerle eğitimin gerçekleĢtirilmesine büyük önem verilmesi gerekir.  

 AraĢtırma sonucuna ve literatürlere göre halk oyunlarında; 

 -Oyun figürlerinin doğru öğretilmesi 

-Halk oyunları öğretiminde önemli bir iĢlevi üstlenen müziğin oyunla birlikte 

verilmesi 

-Yalnız sayma yada ritim aracı ile yapılacak bir çalıĢmanın oyunu doğal özünden 

koparıp, kalıplaĢmıĢ hareketlere dönüĢtürmemesi için oyun ritminin müzikleri ile 

birlikte verilmesi 

-Eğitmenlerin isteyerek veya istemeyerek yapmıĢ oldukları yanlıĢ öğretimin önlenmesi 

için halk oyunları öğretiminde görsel ve iĢitsel materyal kullanılarak yapılan öğretim 

uygun olacaktır. 

Günümüzün hızla değiĢen ve geliĢen dünyasında, halk oyunları ile ilgilenen kiĢilerin, 

bilgiyi tek bir kaynaktan almaları ve ezberlemeleri beklenmemekte, aksine bilgiye ulaĢma 

yollarını bilen ve kullanan, karĢılaĢtığı sorunlar karĢısında bilgiyi kullanarak çözüm 

yöntemlerini oluĢturabilen bireylerin yetiĢtirilmesi beklenmektedir. Bunu gerçekleĢtirmekte 

öğretim teknolojileri  ve öğretim materyalleri kullanarak sağlanabilir. 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN SPORA 

BAġLAMA, BÖLÜMÜ SEÇME NEDENLERĠ VE GELECEĞE YÖNELĠK 

BEKLENTĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

ÖZHAN BAVLI
1
 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu‘nda (BESYO) okuyan 

öğrencilerin spora baĢlamalarına, besyo‘yu seçmelerine etki eden faktörler ile geleceğe 

yönelik beklentilerinin okudukları bölümlere göre karĢılaĢtırılmasıdır. ÇalıĢmaya Çukurova 

Üniversitesi BESYO‘da okuyan toplam 318 öğrenci (123 beden eğitimi öğretmenliği bölümü,  

130 antrenörlük eğitimi bölümü, 65 spor yöneticiliği bölümü) katılmıĢtır. Öğrenciler, 

araĢtırmacı tarafından hazırlanan anket formunu cevaplamıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda; 

öğretmenlik bölümü öğrencilerinin spora baĢlamasında ―bir kulüpte sporcu olmak‖, ―boĢ 

zamanı değerlendirmek‖  ve ―yeni insanlar tanımak‖ nedenlerinin, diğer bölümlerde okuyan 

öğrencilere göre istatistiksel bakımdan etkisinin daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Bunlara 

ek olarak; öğretmenlik bölümü öğrencileri BESYO‘yu seçme nedenleri içerisinde; ―spor 

alanında daha baĢarılı olacağını düĢünme‖ ve ―spor alanında bilimsel eğitim almak‖, 

seçeneklerine antrenörlük ve yöneticilik öğrencilerine göre istatistiksel bakımdan daha az 

önem verdikleri saptanmıĢtır. Antrenörlük bölümü öğrencilerinin geleceğe yönelik 

―akademisyen olma‖  ve ―yurt dıĢında alanla ilgili çalıĢma yapma‖  beklentilerinin, 

öğretmenlik ve yöneticilik bölümü öğrencilerine göre  istatistiksel bakımdan daha yüksek 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: Spor, spor yüksek okulu, spora katılım, beklenti 

                                                
1 

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
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COMPARISON THE REASONS OF SPORT PARTICIPATION, STUDYING 

PHYSICAL EDUCATION AND EXPECTATIONS ABOUT FUTURE OF PHYSICAL 

EDUCATION STUDENTS  

ABSTRACT 

The aim of this study was to compare the reasons of sport participation, studying 

physical education and their expectations about future of physical education sudents 

according to different department. Research performed on totally 318 students (123 students 

from Physical Education and Sports Instruction Department/PESID, 130 students from 

Coaching Department/CD and 65 students from Sports Management Department/SMD) from 

Cukurova University, Faculty of Physical Education in Turkey. Students answered the survey 

sheet which is designed by researcher. As a result; it is found that being an athlete, do sport as 

a leisure activity and meeting new people were statistically more important reasons to sport 

participation for CD and SMD students than for PESID students. In addition, become more 

succesfull in sport and studying sport at the university were statistically more effective 

reasons to studying physical education for CD and SMD students than for PESID students. 

Also CD students have statistically higher expectation from future than SMD and PESID 

students with become academic and studying abroad. 

 

Key words: Sport, physical education, sport participation, expectation 

 

GĠRĠġ 

GeliĢen ve değiĢen sosyal yaĢantının beraberinde getirdiği stres ve hareketsiz yaĢam 

temposu ile ortaya çıkan sağlık sorunları ile baĢa çıkma yöntemlerinden birisi olan spora 

katılım, gün geçtikçe önemini kazanmaktadır. Spora katılımın fiziksel, sosyal ve ekonomik 

faydalarına dikkat çeken çalıĢmalar, hemen her yaĢta bireylerin spora katılımının önemine 

dikkat çekmektedir. Ġnsanlar; sağlık problemleri ile baĢa çıkma, sosyalleĢme isteğini 

gerçekleĢtirme vb. nedenlerden dolayı spora yönelebilmektedir. Bu insanların beklentilerini 

karĢılayabilecek sosyal ortamın sağlanması ve sağlıklı spor yapabilme bilincinin 

kazandırılması boyutunda spor eğitmenlerine ve yöneticilerine büyük rol düĢtüğü söylenebilir. 

Bu eğitmenlerin yetiĢtirilmesinde ve sporu sevdirmesinde etkileĢimde bulundukları sosyal 

http://international.cu.edu.tr/ects/App_Pages/WebForms/P_Genel/Prog.aspx?ProgNo=180
http://international.cu.edu.tr/ects/App_Pages/WebForms/P_Genel/Prog.aspx?ProgNo=182
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çevrelerin; aile, okul, arkadaĢ vb. etkisinin de büyük olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

sosyal ortamlardan birisi de üniversitelerin spor eğitimi veren bölümleridir. Üniversiteler 

devletin spor felsefesine uygun, toplumun beklentilerine cevap verebilecek nitelikte çeĢitli 

uzmanlık alanlarına bilimsel eğitim almıĢ antrenör, öğretmen ve yönetici yetiĢtirmektedir. Bu 

kurumlardan yetiĢen spor bilim adamlarının bireyleri spora yönlendirmesinde önemli etki 

yapacağı Ģüphesizdir. Farklı spor branĢlarında mücadele eden sporcularda ve farklı eğitim 

alanlarındaki öğrencilerde spora katılımın ve spordan beklentilerin araĢtırıldığı çalıĢmalara 

literatürde rastlanmakla birlikte, spor yüksek okullarında eğitim alan öğrencilerdeki bu durum 

üzerine bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Burada eğitim alan bireylerin spora baĢlamasında ve 

bölümlerini seçmelerinde etkili olan nedenleri belirmek, bu bireylerin geleceğe yönelik 

beklentilerini araĢtırmak, bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır.  

 

YÖNTEM 

ÇalıĢma 2006-2007 eğitim ve öğretim döneminde, Çukurova Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu‘nda okuyan 123 beden eğitimi öğretmenliği bölümü, 130 

antrenörlük eğitimi bölümü ve 65 spor yöneticiliği bölümü öğrencisi olmak üzere, toplam 318 

öğrencinin gönüllü katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen veriler; kiĢisel bilgi 

formu ve araĢtırmacı tarafından hazırlanan spora baĢlama, besyo‘yu seçme ve geleceğe 

yönelik beklentileri belirlemeye yönelik ―evet‖, ―kısmen‖, ―hayır‖ seçenekli sorulardan 

oluĢan, 37 maddelik anket formunun uygulanması ile elde edilmiĢtir. Anketin 

hazırlanmasında uzman görüĢlerinden faydalanılmıĢ ve anketin güvenirlilik katsayısının 

(cronbach alpha) r:0,79 olduğu belirlenmiĢtir. Anket formunun uygulanması ile elde edilen 

veriler SPSS 11,5 istatistik analiz programında değerlendirilmiĢ ve bulgular p<0,05 

seviyesinde anlamlı kabul edilmiĢtir. 

 

BULGULAR  

 

Tablo 1. Öğrencilerin bölümlere göre tanımlayıcı özelliklerinin dağılımı (n-%) 

 

 Öğretmenlik Antrenörlük Yöneticilik Toplam 

 n % n % n % n % 

Sınıf 1 37 30,0 42 32,3 40 61,5 119 37,4 

 2 16 13,2 26 20 25 38,5 67 21,0 

 3 37 30,0 22 17 0 0 59 18,5 
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 4 33 26,8 40 30,7 0 0 73 22,9 

 Toplam  123 100 130 100 65 100 318 100 

Cinsiyet          

 Erkek 81 65,8 91 70 39 60 211 66,4 

 Kadın  42 34,2 39 30 26 40 107 33,6 

 Toplam  123 100 130 100 65 100 318 100 

YaĢ         

 21 > 48 39,0 45 34,6 15 23,0 108 34 

 22-27 72 58,5 74 56,9 49 75,4 195 61,3 

 28 < 3 2,5 11 8,4 1 1,6 15 4,7 

 Toplam  123 100 130 100 65 100 318 100 

Lisanslı sporcu 

 Evet  74 60,1 82 63 35 53,8 191 60 

 Hayır   49 39,9 48 37 30 46,2 127 40 

 Toplam  123 100 130 100 65 100 318 100 

ÖSS puan         

                                  165 > 4 3,2 11 8,5 2 3,1 17 5,3 

                                  166-215  26 21,1 61 46,9 17 26,1 104 32,7 

                                  216-265 92 74,8 57 43,8 45 69,2 194 61,1 

                                  266 < 1 0,9 1 0,8 1 1,6 3 0,9 

                       Toplam  123 100 130 100 65 100 318 100 

Aile gelir düzeyi (YTL)         

                                 900 > 89 72,3 77 59,2 42 64,6 208 65,4 

                                 901-1600 27 21,9 42 32,3 17 26,2 86 27,1 

                                 1601-2300 5 4,1 7 5,4 3 4,6 15 4,7 

                                 2301 < 2 1,7 4 3,1 3 4,6 9 2,8 

                                Toplam  123 100 130 100 65 100 318 100 

Anne eğitim düzeyi         

                               OkumamıĢ 18 14,6 14 11 3 4,7 35 11 

                               Ġlkokul  58 47,1 55 42,3 34 52,3 147 46,2 

                               Ortaokul  22 17,8 20 15,3 10 15,3 52 16,4 

                               Lise  19 15,5 30 23 13 20 62 19,4 

                               Üniversite  6 5 10 7,7 5 7,7 21 6,7 

                               Yüksek lisans 0 0 1 0,7 0 0 1 0,3 

                               Toplam  123 100 130 100 65 100 318 100 

 Baba eğitim düzeyi         

    OkumamıĢ  3 2,5 4 3 1 1,5 8 2,5 

    Ġlkokul  47 38,5 43 33 21 32,3 111 35 

    Ortaokul  24 19,7 23 17,7 17 26,2 64 20,2 

    Lise  36 29,5 38 29,3 16 24,6 90 28,3 

    Üniversite  12 9,8 19 14,7 10 15,4 41 13 

    Yüksek lisans 0 0 3 2,3 0 0 3 1 

    Toplam  122 100 130 100 65 100 317 100 

 

 

ÇalıĢmaya gönüllü olarak katılan toplam 318 öğrencinin bölümlerine göre; sınıf, 

cinsiyet, yaĢ, öss puanları ve ortalama aile aylık gelirleri dağılımları (n - %) tablo 1 de 



   
 

 

394 

  

 

gösterilmiĢtir. Tablo 1‘e göre çalıĢmaya katılan öğrencilerin %66.4‘ünün erkek ve 

%33,6‘sının kadın olduğu ve öğrencilerin çoğunluğunun (%61,3), 22-27 yaĢları arasında 

olduğu, buna ek olarak besyo‘da okuyan öğrencilerin çoğunun (%60) bir kulüpte lisanslı 

sporcu olduğu belirlenmiĢtir. Besyo‘yu kazanan öğrencilerin genelinin (%61,1) ÖSS 

puanlarının 216-265 arasında olduğu ve bunlara ek olarak öğrencilerin çoğunun (%65,4) 

ekonomik düzeyi düĢük ailelerin ferdi olduğu bulunmuĢtur. Yine tablo 1‘e göre besyo‘da 

okuyan öğrencilerin genel olarak anne ve baba eğitim düzeyinin (anne %46,2, baba %35) 

ilkokul seviyesinde olduğu saptanmıĢtır. 

 

Tablo 2. Spora baĢlama nedenlerinin bölümlere göre kay kare (x
2
) analizi sonuçları 

 

Spora baĢlama nedenleri 

Öğretmenlik 

n: 123 

Antrenörlük 

n: 130 

Yöneticilik 

n: 65 

Toplam 

n: 318 x
2
 p 

n % n % n % n % 

Aile yönlendirmesi 14 11,5 13 10,0 11 16,9 38 11,9 2,191 0,701 

Beden eğitimi öğretmeni teĢviki 13 10,6 16 12,3 11 16,9 40 12,5 1,758 0,780 

ArkadaĢ teĢviki 34 27,6 36 27,7 16 24,6 86 27,0 6,288 0,179 

Sporu sevmek 104 84,6 114 87,7 59 90,8 277 87,1 3,922 0,417 

Bir kulüpte sporcu olmak 26 21,1 44 33,8 21 32,3 91 28,6 14,212 0,007 

Vücudu Ģekle sokmak 11 8,9 15 11,5 7 10,8 33 10,3 3,193 0,526 

Kasları geliĢtirmek 13 10,6 16 12,3 7 10,8 36 11,3 8,357 0,079 

Kilo vermek 5 5,7 8 6,2 5 7,7 22 6,9 1,032 0,905 

BoĢ zamanı değerlendirme 17 13,8 27 20,8 17 26,2 61 19,1 10,367 0,035 

Zararlı alıĢkanlıklardan 

kurtulmak 
13 10,6 27 20,7 9 13,8 49 15,4 7,955 0,093 

Yeni insanlar tanımak 17 13,8 39 30,0 16 24,6 72 22,6 9,932 0,042 

Doktor tavsiyesi 3 2,4 5 3,8 3 4,6 11 3,45 3,872 0,424 

 P<0,05 

Besyo‘da okuyan öğrencilerin spora baĢlamalarına neden olan etmenleri belirlemek ve 

bu etmenlerin bölümler arasında farklılık gösterip göstermediğini belirlemek  amacıyla 

uygulanan anket sonuçlarının kay kare analizi (x
2
) sonuçları tablo 2‘de gösterilmiĢtir. Elde 

edilen verilerin istatistiksel bakımdan anlamlı farklılığı  p>0,05 düzeyinde değerlendirilmiĢtir. 

Tablo 2‘ye göre; öğrencilerin spora baĢlamalarında sporu sevmelerinin en önemli etken 

olduğu, daha sonra bir kulüpte sporcu olma isteği, arkadaĢlarının teĢvik etmesi ve yeni 

insanlar tanıma isteği spora baĢlamalarına önemli etki ettiği söylenebilir. Spora baĢlama 

nedenlerinin bölümler arasında istatistiksel yönden anlamlı farklılık gösterdiği seçeneklerin; 
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―bir kulüpte sporcu olmak‖ (p=0,007), ―boĢ zamanı değerlendirmek‖ (p=0,035) ve ―yeni 

insanlar tanımak‖ (p=0,042) olduğu belirlenmiĢtir. Buna göre öğretmenlik bölümü 

öğrencilerinin spora baĢlamasında bu üç nedenin, antrenörlük ve yöneticilik bölümlerinde 

okuyan öğrencilere göre etkisinin daha az olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo 3. Besyoyu seçme nedenlerinin bölümlere göre kay kare (x
2
) analizi sonuçları 

 

Besyo‘yu seçme nedenleri 

Öğretmenlik 

n: 123 

Antrenörlük 

n: 130 

Yöneticilik 

n: 65 

Toplam 

n: 318 x
2
 p 

n % n % n % n % 

Aktif spor yapma 74 60,2 84 64,6 42 64,6 200 62,8 6,78 0,148 

Beden eğitimi öğretmenliği mesleğini 

sevme 
88 71,5 84 64,6 45 69,2 217 68,2 7,48 0,112 

Antrenörlük mesleğini sevme 37 30,1 92 70,8 15 23,1 144 45,2 59,40 0,000 

Ders çalıĢmayı sevmeme 12 9,8 23 17,7 10 15,4 45 14,1 4,83 0,304 

Spor alanında daha baĢarılı olacağını 

düĢünme 
72 58,5 91 70,0 51 78,5 214 67,2 11,11 0,025 

Spor faaliyetlerinin okul baĢarısını 

arttırması 
52 42,2 58 44,6 25 36,9 135 42,4 ,765 0,943 

Beden eğitimi öğretmeni teĢviki 24 19,5 24 18,4 12 18,4 60 18,8 1,262 0,868 

Spor alanında bilimsel eğitim almak 59 47,9 85 65,4 41 63,1 185 58,1 22,79 0,000 

ArkadaĢ teĢviki 28 22,8 35 26,9 16 24,6 79 24,8 1,153 0,886 

Antrenör teĢviki 16 13,0 16 12,3 3 4,6 35 11,0 9,476 0,050 

Bir üniversite okumak 27 21,9 44 33,8 18 27,6 89 27,9 4,771 0,312 

Eğitmen kadrosunun iyiliği 21 17,0 31 23,8 12 18,4 64 20,1 2,571 0,632 

Eğlenceli bir bölüm olması 45 36,5 43 33,0 22 33,8 110 34,5 0,983 0,912 

BaĢka Ģansın olmaması 21 17,0 36 27,6 12 18,4 69 21,6 12,04 0,017 

Beden eğitimi öğretmeni olma isteği 92 74,7 53 40,7 19 29,2 164 51,5 46,33 0,000 

Antrenör olma isteği 29 23,5 92 70,7 14 21,5 135 42,4 75,74 0,000 

Spor yöneticisi olma isteği 26 21,1 29 22,3 44 67,6 99 31,1 68,29 0,000 

Sporla ilgili bir meslek sahibi olma isteği 78 63,4 87 66,9 48 73,8 213 66,9 2,40 0,662 

P<0,05 

 

Besyo‘da okuyan öğrencilerin bu bölümü seçmelerine neden olan etmenleri belirlemek 

ve bu etmenlerin bölümler arasında farklılık gösterip göstermediğini belirlemek  amacıyla 

uygulanan anket sonuçlarının kay kare analizi (x
2
) sonuçları tablo 3‘te gösterilmiĢtir. Elde 

edilen verilerin istatistiksel bakımdan anlamlı farklılığı  p>0,05 düzeyinde değerlendirilmiĢtir. 

Tablo 3‘e göre besyo‘da okuyan öğrencilerin bu bölümü seçme nedenleri arasında; beden 

eğitimi öğretmenliği mesleğini sevme, spor alanında daha baĢarılı olacağını düĢünme, sporla 

ilgili bir meslek sahibi olma isteği ve aktif olarak spor yapma seçenekleri, diğer nedenler 

arasında daha yüksek öneme sahip olduğu söylenebilir. Besyo‘yu seçme nedenlerinin 
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bölümlere göre istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık gösteren seçeneklerin; antrenörlük 

mesleğini sevme (p=0,000), spor alanında daha baĢarılı olacağını düĢünme (p=0,025), spor 

alanında bilimsel eğitim almak (p=0,000), baĢka sansın olmaması (0,017), beden eğitimi olma 

isteği (p=0,000), antrenör olma isteği (p=0,000), spor yöneticisi olma isteği (p=0,000) olduğu 

saptanmıĢtır. Bu verilere dayanarak; beklendiği üzere farklı bölümlerdeki öğrencilerin 

besyo‘yu seçmedeki nedenleri, kendi bölümlerinin diploma denkliğini almak bakımından 

daha büyük önem taĢımaktadır. Ancak ―spor alanında daha baĢarılı olacağını düĢünme‖ ve 

―spor alanında bilimsel eğitim alma isteği‖ ile besyo‘yu seçmede etkili olan nedenlere 

öğretmenlik bölümü öğrencileri, antrenörlük ve yöneticilik öğrencilerine göre daha az önem 

verdikleri saptanmıĢtır. Bunlara ek olarak besyo‘yu seçme nedenlerinden ―baĢka Ģansımın 

olmaması‖ seçeneğinin antrenörlük bölümü öğrencilerinin, öğretmenlik ve yöneticilik bölümü 

öğrencilerine göre besyo‘yu seçmelerinde daha fazla etkisinin olduğunu göstermiĢtir. 

 

Tablo 4.Geleceğe yönelik beklentilerin bölümlere göre kay kare (x
2
) analizi sonuçları 

  P<0,05 

Besyo‘da okuyan öğrencilerin geleceğe dönük beklentilerini belirlemek ve bu 

beklentilerin bölümler arasında farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

uygulanan anket sonuçlarının kay kare analizi (x
2
) sonuçları tablo 4‘te gösterilmiĢtir. Elde 

edilen verilerin istatistiksel bakımdan anlamlı farklılığı  p>0,05 düzeyinde değerlendirilmiĢtir. 

Tablo 4‘e göre ―mezun olunca hemen iĢ bulma‖ beklentisi besyo‘da okuyan öğrencilerin 

birincil beklentisi olduğu görülmektedir. Bölümler arasında geleceğe yönelik beklentiler 

karĢılaĢtırıldığında ―beden eğitimi öğretmeni olmak‖ (p=0,000), ―antrenör olmak (p=0,000), 

―spor yöneticisi olmak‖ (p=0,007), ―akademisyen olmak‖ (p=0,007) ve ―yurt dıĢında alanla 

ilgili çalıĢma yapmak‖ (p=0,000)  seçeneklerinin istatistiksel anlamda farklılıklar gösterdiği 

belirlenmiĢtir. Buna göre tahmin edildiği üzere; kendi bölümlerinin diploma denkliğini 

kazanmak öğrenciler arasında büyük önem taĢımaktadır. Buna karĢılık antrenörlük bölümü 

Geleceğe yönelik beklentiler 

Öğretmenlik 

n: 123 

Antrenörlük 

n: 130 

Yöneticilik 

n: 65 

Toplam 

n: 318 x
2
 p 

n % n % n % n % 

Beden eğitimi öğretmeni olmak 95 77,2 56 43,0 27 41,5 178 55,9 38,097 0,000 

Antrenör olmak 29 23,5 97 74,6 21 32,3 147 46,2 73,319 0,000 

Spor yöneticisi olmak 24 19,5 33 25,3 54 83,0 111 34,9 86,177 0,000 

Akademisyen olmak 45 36,5 72 55,3 37 56,9 154 48,4 14,193 0,007 

Mezun olunca hemen iĢ bulmak 84 68,2 95 73,0 53 81,5 232 72,9 6,727 0,151 

Hayatını sporcu olarak devam ettirmek 56 45,5 64 49,2 41 63,0 161 50,6 6,572 0,160 

Yurt dıĢında alanla ilgili çalıĢma yapmak 50 40,6 68 52,3 47 72,3 165 51,8 22,863 0,000 
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öğrencilerinin geleceğe yönelik ―akademisyen olma ― ve ―yurt dıĢında alanla ilgili çalıĢma 

yapma‖ beklentilerinin, öğretmenlik ve yöneticilik bölümü öğrencilerine göre daha yüksek 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Her yaĢta görülebilen obezite, diabet, kalp rahatsızlıkları gibi sağlık sorunları ve 

toplumdaki bireylerde görülen madde kullanımı ve suç oranındaki artıĢının hareketsiz yaĢam 

tarzı ile büyük iliĢkisi olduğu belirtilirken,  spora katılımın fazla olduğu toplumlarda bu tür 

sağlık problemlerinde azalmalar, gençlerdeki madde kullanımı ve suç oranında azalmalar, 

bunun neticesinde sağlık giderlerindeki düĢüĢler gibi sosyo ekonomik faydaları ortaya 

çıkardığı bildirilmektedir (1,2). Ayrıca spor yapan öğrencilerin akademik baĢarılarında 

olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin düzenli spora 

katılımının, öğrencilerin ders notlarına %3 oranında,  diploma derecelerine ise %5 oranında 

olumlu etki yaptığı( 3), buna ek olarak; okul takımlarında oynayan öğrencilerin akademik 

baĢarılarında olumlu etkilerin meydana geldiği bunun sebebinin ise spora katılım ile birlikte 

artan kendine güven duygusu olduğu belirtilmiĢtir (4) . 

Toplumlarda bireylerin spora katılımı ve bunu düzenli olarak devam ettirmesi ile 

sosyo ekonomik düzey arasında iliĢki olduğu vurgulanmaktadır. ÇalıĢmalar, gelir düzeyi orta 

ve yüksek olan ailelerin çocuklarının, gelir düzeyi düĢük olan ailelerin çocuklarına göre daha 

fazla spora aktif katılım gerçekleĢtirdiklerini ve bunu sürdürebildiklerini göstermektedir (1,5).  

Gelir düzeyinin önemli bir kriter olduğu vurgulanmakla birlikte ebeveynlerin eğitim 

düzeyi ile spora katılım arasında önemli bir iliĢki olduğuna çalıĢmalar iĢaret etmektedir. Anne 

ve baba eğitim düzeyinin yüksek olduğu ailelerde, çocukların fiziksel olarak daha aktif 

olmalarına ve televizyon baĢında daha az zaman geçirmelerine yol açtığı, bunun yanı sıra; bu 

ailelerdeki çocukların spor kulüplerine aktif olarak katılımına yol açtığı saptanmıĢtır. 

Özellikle kız çocuklarının spora katılımında aile ekonomik düzeyinin yüksek oluĢu önemli bir 

etken olduğu bulunmuĢtur (6,7,8). Literatürdeki genel bulgulara zıt olarak bu çalıĢma 

sonucunda besyo‘da okuyan öğrenciler ekonomik düzeyi ve eğitim seviyesi düĢük ailelerin 

çocukları oldukları bulunmuĢtur. 

Spora katılım ile sosyo ekonomik düzey ve eğitim seviyesinin doğru orantılı bir 

iliĢkiye sahip olduğunu söyleyen çalıĢmalar, buna ek olarak, özellikle erken yaĢlarda spora 

katılan bireylerin, spora katılma sebeplerinin; spora ilgi duymak, ebeveynlerin ve 

arkadaĢlarının teĢviki ve model olması, sağlıklı yaĢam sürdürme isteği ve ortamda yaĢıtlarının 
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olması olarak sıralanabileceğini göstermektedir (5,6,9) Özellikle kız çocuklarının spora 

katılımında ortamdaki yaĢıtlarının oluĢu spora katılımı etkileyen önemli bir etken olarak 

bildirilmiĢtir (6). Sporcu kimliğine sahip olmak, geliĢim çağındaki bireylerde spora katılımı 

belirleyen önemli bir kriter olarak gösterilirken (10), yetiĢkinler, özellikle bayanlar, gönüllü 

olarak spor organizasyonlarına kimliklerini yeniden adlandırmak, spora katılımdaki 

zorluklarla ve bu alandaki iĢgücü eksikliği gibi sorunlarla baĢ edebilmek için, sporu bir araç 

olarak kullanırken, erkekler sahip oldukları sporcu kimlikleri ve sporla olan iliĢkileri 

yüzünden gönüllü olarak spor organizasyonlarına katıldıkları tespit edilmiĢtir (11).  

Üniversite öğrencilerinin boĢ zaman aktivitelerine katılma ve bunu düzenli olarak 

devam ettirme sebeplerini araĢtıran çalıĢmada; öğrenciler spora katılma sebeplerinin, boĢ 

zaman aktivitelerine ilgi duymak olarak belirtirken, bunu düzenli olarak devam ettirme 

sebeplerinin, boĢ zaman aktivitelerinin olumlu sosyal faydaları ile olumlu fizyolojik 

faydalarının önemli motivasyon kaynağı olduğunu vurgulamıĢlardır (12).  

Sporcularda durum bu bulgulara paralellik göstermektedir. Orta öğretim düzeyindeki 

sporcuların spora katılımına;  öğrencilerin sporu sevmeleri, beden eğitimi öğretmenin ve 

ailenin etkisinin önemli yer tuttuğu tespit edilmiĢtir (13,14,15). Besyo‘da okuyan öğrencilerde 

spora katılımın en önemli sebebinin sağlıklı yaĢama ve para kazanma isteği olduğu 

bulunmuĢtur (16). Elit düzeydeki sporcuların spora baĢlamalarında ailelerinin, arkadaĢlarının 

ve beden eğitimi öğretmenlerinin büyük etkisi olduğu, uğraĢtıkları branĢa ilgi duymaları 

önemli etkenler olarak sıralanmıĢtır (17,18,19). Bu çalıĢma sonucunda da bulgulara paralel 

olarak Besyo‘da okuyan öğrencilerin spora baĢlamalarında, sporu sevmelerinin önemli bir 

etken olduğu bunu takiben bir kulüpte lisanlı sporcu olma isteği ve arkadaĢ teĢvikinin diğer 

önemli etkenler olduğu saptanmıĢtır. Ancak benzer çalıĢmalara zıt olarak bu çalıĢmada; aile 

yönlendirmesi ve beden eğitimi öğretmeni teĢviki bu öğrencilerin spora yönelmelerindeki 

etkisinin düĢük olduğunu göstermiĢtir. 

Lise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre spordan beklentilerinin farklılık gösterdiğine 

iĢaret eden çalıĢmada; öğrencilerin (%52 erkeler, %20 kızlar) sporcu bursu alacaklarına dair 

büyük beklentilerinin olduğunu, erkeklerin bayanlara oranla istatistiksel anlamda farklı olarak 

(p=0,001) spordan geleceğe yönelik daha fazla beklentileri olduğu belirlenmiĢtir12. Lise 

düzeyindeki sporcu öğrencilerin ise spordan beklentileri;  sağlığı korumak,  hayatını sporcu 

olarak devam ettirmek, besyo‘da eğitim almak, antrenör olmak ve beden eğitimi öğretmeni 

olmak olarak sıralanmıĢtır (13,14) . Lisanslı olarak spor yapan bireylerde ise beklentiler 
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benzerlik göstermekle beraber, milli takıma seçilme ve para kazanma isteği branĢa özgü 

farklılıkların ortaya çıkabileceğini göstermektedir (15,17,18,19). Bu çalıĢmada ise 

literatürdeki benzer bulgulara ek olarak besyo‘da okuyan öğrenciler mezun olunca hemen iĢ 

bulma ve alanları ile ilgili yurt dıĢında çalıĢma yapmak ile ilgili önemli bir beklenti içerisinde 

oldukları belirlenmiĢtir. 

Sonuç olarak; besyo‘da okuyan öğrencilerin spora baĢlamalarına ve bölümü 

seçmelerine etki eden faktörler ile öğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerinin okudukları 

bölümlere göre farklık gösterdiği bulunmuĢtur. Besyo‘daki eğitimin öğrencilerin 

beklentilerine uygunluğu bir sonraki çalıĢma olarak planlanırken, bu sonuçlar neticesinde 

besyo‘daki eğitimin öğrencilerin beklentilerine göre Ģekillendirilmesinin faydalı olacağı 

söylenebilir. Bunun yanı sıra besyo‘da okuyan öğrencilerin spora baĢlamasında ailelerinin ve 

beden eğitimi öğretmenlerinin teĢvikinin düĢük olduğu bulunmuĢ, bunun neticesinde bireyleri 

spora teĢvik etmekte aileleri ve beden eğitimi öğretmenlerini bilgilendirmenin gelecek nesiller 

için faydalı olabileceğini tahmin etmek mümkündür. 
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ERGENLERDE SPORA KATILIMIN SALDIRGAN DAVRANISLAR 

ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Fatih KABAK, Mehmet BĠLGĠN, Özhan BAVLI 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı lise düzeyindeki ergenlerin spora katılımın saldırgan davranıĢlar 

üzerine etkisinin incelenmesidir. ÇalıĢmaya Adana ili Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde okuyan toplam 407 öğrenci gönüllü olarak katılmıĢtır. 

Veri toplama aracı olarak Kocatürk tarafından geliĢtirilen saldırganlık ölçeği ile araĢtırmacı 

tarafından hazırlanan demografik özelliklerin sorgulandığı kiĢisel bilgi formu kullanılmıĢtır. 

Elde edilen veriler SPSS 11,5 istatistik programında çift faktörlü ANOVA modeline göre 

değerlendirilmiĢ ve bulgular p<0,005 düzeyinde anlamlı kabul edilmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda, ergenlerde sporcu olup olmama durumu ile saldırgan davranıĢlar gösterme 

arasında istatistiksel anlamda bir iliĢki bulunamamıĢtır. Ancak cinsiyete göre öğrencilerin 

saldırganlık puanları arasında istatistiksel anlamda bir fark olduğu belirlenmiĢtir. Erkek 

öğrencilerin kızlara göre istatistiksel anlamda daha yüksek saldırganlık puanına sahip olduğu 

saptanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda ergenlerde spora katılımın saldırgan davranıĢlar üzerine 

etkisinin olmadığı ve ergenlerin geliĢim sürecinde spora katılımın bireyin davranıĢları üzerine 

olumsuz etkilerinin olmayacağı söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, Ergenlik, Spor 

 

INVESTIGATION THE EFFECT OF SPORT PARTICIPATION 

 ON AGGRESSIVE BEHAVIORS IN ADOLESCENTS 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the effect of sport participation on the 

aggressive behavior of the high school students. Totally  407 highscool students attended this 

study as a volunteer. Data collected by using ―Aggression scale‖ developed by Kocaturk and 

―personal information form‖, prepared by researcher. Data were analyzed with two way 
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ANOVA model in SPSS 11,5 statistical program. Results were accepted significant at 

p<0,005 level. As a result there was no significant difference between sport participation and 

aggressiveness points in adolescent according to being competitive or not. Boys have 

statiscally higher aggressiveness point than the girls, According to result of the study it is 

possible to say that; sport paticipation has no effect on aggressive behaviour on adolescents 

and sport paticipation will not negative effect on adolescent behaviour along their 

development process. 

Key words: Aggression, adolescent, sport participation 

 

GĠRĠġ 

Bir toplumun her açıdan sağlıklı olabilmesinin temelinde, o toplumun çekirdeğini teĢkil 

eden çocuk ve ergenlerin her açıdan sağlıklı bir Ģekilde yetiĢtirilmesi eğitilmesi önem arz 

etmektedir. Günümüzde ergenlik, fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal geliĢimi içine alan 

kapsamlı bir anlam taĢır. Ergenlik, çocuksu tutum ve davranıĢların yerini, yetiĢkin tutum ve 

davranıĢlarının aldığı dönemdir
1
. Ġnsan sürekli olarak bir değiĢim ve geliĢim süreci içerisinde 

yaĢamını sürdürür. Bu süreç içerisinde en önemli geliĢim ve değiĢim ergenlik döneminde 

meydana gelir. Bu zaman zarfı içerisinde ergen ailesi, okuldaki öğretmenleri ve çevresindeki 

arkadaĢlarına karĢı olumsuz davranıĢlar sergilemeye baĢlar ve isteklerini gerçekleĢtiremeyince de 

saldırgan davranıĢlar sergilemeye baĢlar. 

Bugün saldırgan davranıĢ, toplumumuzda tatsız ve olumsuz yargı uyandıran bir 

kavramdır. Sertlik ve Ģiddet anlamıyla ayrılmaz bir Ģekilde bağlı durumdadır. Saldırganlığın 

bu yorumu, bu güne kadar saldırganlık için söylenmiĢ her Ģeyi etkilet ve elde edilen genel 

görüĢ, saldırganlığın kötü ve kontrol altına alınması gereken bir davranıĢ olduğudur. Bu 

araĢtırmanın amaçlarından biri de saldırı için bir değer yargısı belirlemek değil, daha çok 

saldırgan davranıĢları sporcularda neyin meydana getirdiğini bunun nasıl arttığını ve bu 

davranıĢın insan güdüsünün çok önemli bir bileĢeni olup olmadığını analiz etmektir
2
.  

Ergenlik dönemi içerisinde bulunan öğrencilerin aile tutumu, okul, akran grupları, sosyo 

kültürel, sosyo ekonomik yaĢam Ģekilleri onların olumlu ve olumsuz sosyal beceriler 

edinmesinde önemli birer vasıtadır. Cox‘a göre sosyal beceriler,  kiĢiler arası durumlarda, kiĢinin 

kendisi dâhil insanların hislerini ve davranıĢlarını anlama ve bu anlayıĢa uygun davranma 

yeteneği olarak tanımlanmaktadır
3
. ToplumsallaĢmıĢ bireyler içinde yaĢamıĢ olduğu toplumun 

örf, adet ve geleneklerine göre uyum sağlar ve bununla birlikte kendi gereksinim ve istekleri ile 
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toplumun istek ve beklentileri arasında denge sağlayabilir. Aynı zaman da birlikte yaĢadığı 

insanlarla yardımlaĢmayı, paylaĢmayı, iĢbirliği yapmayı baĢarır ve duygularını yaĢadığı kültüre 

uygun bir biçimde ifade edebilir 
4
.
 
  

Olumlu sosyal becerilerin yanı sıra ergenlerde olumsuz sosyal beceriler de geliĢebilir. 

Sosyal beceri eksikliği olan saldırganlık, toplumun her kategorisinde hızla artıĢ eğilimi gösteren 

bir olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu durum okullu nüfus, özellikle de ergenlik dönemi 

içerisinde bulunan lise gençliği üzerinde etkisini arttırmaktadır. Saldırganlık, duygu, niyet, amaç, 

davranıĢ öğeleri ile birlikte değerlendirilmesi gereken çok yönlü bir kavramdır
5
. Toplumsal 

ortama ve okul ortamına uyumsuzluklar, düĢük ya  da yüksek gelir düzeyi, ailelerin yeterince 

çocuklarıyla ilgilenmemesi, aile parçalanmaları, ebeveyninin eğitim durumu, aile içindeki 

kavgalar, üzüntü, küçük yaĢtaki çocuklara izlettirilen Ģiddet ya da gerilim içerikli filmler, diziler, 

video oyunları çocuk ve gençleri etkileyerek öğrencileri saldırganlığa iten etkenler olarak 

karĢımıza çıkmaktadır
6
. Bununla beraber literatür taraması yapıldığında saldırganlıkla ilgili 

onlarca farklı saldırganlık tanımının yapılması da bu yüzdendir. Saldırganlık birilerini incitmek, 

kırmak, el kol ya da herhangi bir araç gereç kullanarak zarara uğratmaktır. YaĢamayı baskı 

altına alan birey veya sosyal koĢullar saldırganlığı yaratır
7
. Yine baĢka bir tanıma göre ise 

saldırganlık; karĢısındakine üstün gelmek, onu yönetmek, bir iĢi bozmak, boĢa çıkarmak için 

düĢmanca incitici, hırpalayıcı, acı-ağrı verici davranıĢ biçimi olarak tanımlanmaktadır
8
. 

          Son yıllarda, eğitim ortamlarında çocuk ve gençlerin zararlı alıĢkanlıklar ve saldırgan 

davranıĢlardan korunmasına yönelik yayınlanan yönerge ve yönetmeliklerde beden eğitimi ve 

sporun önemi ortaya konmuĢtur. Ancak müfredatlarda ağırlığın fen ve sosyal bilimlere 

verilmiĢ olması, beden eğitimi ve spor konusunun ihmal edilmesi sonucunu doğurmuĢtur
9
.   

Türkiye‘ de okullardaki Ģiddetin boyutlarını ortaya koymaya çalıĢan çeĢitli araĢtırmalar 

yapılmaktadır. Mayıs 2006 sonu itibariyle yapılan basın taraması sonuçlarına göre son beĢ 

ayda okullarda meydana gelen fiziksel olaylarda 14 öğrenci öldürülmüĢ, 104 öğrenci ve 3 

öğretmen de yaralanmıĢtır. Beden eğitimi alanında her geçen gün artan çalıĢmalar beden 

eğitimi ve sporun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duyuĢsal geliĢim üzerindeki olumlu etkisini 

ortaya koymakta, istendik davranıĢlar kazandırma sürecinde ne denli önemli olduğunu 

göstermektedir
10

. Hangi Ģekilde tanımlanırsa tanımlansın saldırganlık kiĢinin kendisine veya 

baĢkasına zarar veren bir davranıĢ biçimini ortaya koymakta ve kabul görmeyen olumsuz bir 

sosyal beceriyi anlatmaktadır. Bu söz konusu olumsuz davranıĢ biçiminin her bireyde az ya da 

çok var olduğunu kabul edebiliriz. Ancak bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması ya da daha az 
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bir seviyeye indirgenmesinde beden eğitimi ve sporun önemli olduğunu ve özellikle sosyal 

geliĢimin en yoğun Ģekilde yaĢandığını ergenlik döneminde önleme çalıĢmalarıyla desteklenmesi 

gerektiğini söyleyebiliriz. Literatür incelendiğinde saldırganlık kavramı üzerine yapılmıĢ 

çalıĢmalara rastlanmaktadır. Ancak bu kavaramın spor ortamında ve ergenler üzerinde yapılan 

karĢılaĢtırma türünde çalıĢmalara çok az rastlanmaktadır. Bu bağlamda hem saldırganlık 

kavramının spor ortamında incelenmesi hem de bu kavramın ergenlerin spora katılımı ile 

saldırgan davranıĢlar üzerine etkisinin inceleneceği ülkemize özgü bir çalıĢmanın yapılması 

önemli bulunmuĢtur. 

 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalıĢma lise düzeyindeki ergenlerde spora katılımı ile saldırganlık düzeyi 

arasındaki iliĢkisini araĢtırmak üzere yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya Adana ili Seyhan ve Yüreğir 

ilçelerine bağlı farklı sosyo ekonomik düzeydeki liselerden yaĢ ortalamaları 16,02±1 yıl olan  

407 öğrenci gönüllü olarak katılmıĢtır. Spora katılımın saldırgan davranıĢlar üzerine etkisini 

araĢtırmak için en az 1 yıllık lisanslı sporcu olmak ve herhangi bir spor dalı ile uğraĢmıyor 

olmak belirleyici kriter olmuĢtur. ÇalıĢmada araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen kiĢisel bilgi 

formu ve Kocatürk
56

 tarafından geliĢtirilen Saldırganlık Envanteri kullanılmıĢtır. 

Veri Toplama Araçları 

 Saldırganlık Envanteri 

Saldırganlık Envanteri Kocatürk (1982)
11

 tarafından geliĢtirilmiĢtir. Envanter evet-

hayır düzeninde olup tersten puanlanan 28 madde dıĢında evet 1, hayır 0 olarak puanlanmıĢtır.  

Kişisel Bilgi Formu 

Bu formda, araĢtırmaya katılan öğrencilerin; lisanslı sporcu durumu, yaĢ, cinsiyet, 

anne-baba eğitim durumu, anne-baba meslek durumu, ailedeki birey sayısı ve ailenin aylık 

geliri gibi toplam 20 maddelik sorular yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Verilerin Toplanması 

Örneklem grubundaki öğrencilerin okullarında araĢtırmayı yürütmek için Okul 

Müdürlerinden gerekli izinler alınmıĢtır. Bu okullarda bulunan beden eğitimi öğretmenleri ile 

gerekli bağlantılar kurularak, belirlenen gün ve saatlerde bizzat araĢtırmacı ve beden 

öğretmenleriyle birlikte belirlenen öğrencilerle sınıflarda 30 dakikalık süre içerisinde kiĢisel 

bilgi formu ve saldırganlık ölçeği uygulanmıĢtır. Uygulama yapılan öğrenciler beden eğitimi 

öğretmenleri tarafından belirlenmiĢtir. Uygulamadan önce öğrencilerin araĢtırmanın amacı 
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detaylı olarak açıklanmıĢtır. Uygulama 2007–2008 öğretim yılının kasım ve nisan aylarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Verilerin İstatistiksel Analizi 

         ÇalıĢmadan elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistiksel programı kullanılarak 

değerlendirilmiĢ. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkilerin düzeyleri iki faktörlü ANOVA modeli 

kullanılarak değerlendirilmiĢ elde edilen sonuçlar  düzeyinde anlamlı kabul 

edilmiĢtir. 

 

BULGULAR  

Tablo 1. Öğrencilerin Lisanslı Sporcu Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

                        Lisanslı sporcu 

 Evet Hayır Toplam 

Cinsiyet n % n % n % 

Kız 74 35 138 65 212 52 

Erkek 97 50 98 50 195 48 

Toplam 171 42 236 58 407 100 

 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin lisanslı sporcu olup olmamalarına göre cinsiyet açısından 

dağılımları Tablo 4‘de gösterilmiĢtir. Buna göre çalıĢmaya toplam 407 öğrencinin (%100) 

212‘sinin (%52) bayan 195‘inin (%48) ise erkek olduğu belirlenmiĢtir. Bununla birlikte 

çalıĢmaya katılan öğrencilerden 171‘inin (%42) lisanslı olarak spor yaptığı, 236‘sının (%58) 

ise herhangi bir spor dalı ile lisanslı olarak uğraĢmadığı belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 2. Öğrenci lisanslı sporcu durumlarına göre tanımlayıcı istatistikleri 

  Lisanslı sporcu   

  Evet Hayır Toplam 

Anne eğitim  f % f % f % 

 Ġlköğretim 78 37.5 130 62.5 208 100 

 Lise 56 40.3 83 59.7 139 100 

 Üniversite 37 61.7 23 38.3 60 100 

 Toplam 171 42.0 236 58.0 407 100 

Baba eğitim  f % f % f % 

 Ġlköğretim 66 34.7 124 65.3 190 100 

 Lise 55 49.5 56 50.5 111 100 

 Üniversite 50 47.2 56 52.8 106 100 



   
 

 

407 

  

 

 Toplam 171 42.0 236 58.0 407 100 

Anne Meslek  f % f % f % 

 Devlet Memuru 32 56.1 25 43.9 57 100 

 Özel Sektör 15 48.4 16 51.6 31 100 

 ĠĢsiz 124 38.9 195 61.1 319 100 

 Toplam 171 42.0 236 58.0 407 100 

Baba Meslek  f % f % f % 

 Devlet Memuru 40 50.6 39 49.4 79 100 

 Özel Sektör 20 44.4 25 55.6 45 100 

 ĠĢsiz 16 42.1 22 57.9 38 100 

 Serbest 95 38.8 150 61.2 245 100 

 Toplam 171 42.0 236 58.0 407 100 

Aile Aylık Gelir  f % f % f % 

 600tl ve altı 31 34.8 58 65.2 89 100 

 601-1500tl 65 43.3 85 56.7 150 100 

 1501-2500tl 38 45.8 45 54.2 83 100 

 2501tl ve üzeri 37 43.5 48 56.5 85 100 

 Toplam 171 42.0 236 58.0 407 100 

 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin lisanslı sporcu olup olmama durumlarına göre 

tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. Buna göre ebeveyn eğitim düzeyi dikkate 

alındığında öğrencilerin genelinin (%51,1) anne eğitim düzeyinin ilköğrenim seviyesinde 

olduğu ve bu  öğrencilerinin çoğunun (% 46,6) baba eğitim düzeyinin ilköğrenim seviyesinde 

olduğu belirlenmiĢtir.Bunlara ek olarak; ebeveyn meslek durumu incelendiğinde öğrencilerin 

çoğunun (%78,3) annesinin bir iĢte çalıĢmadığı ve bu öğrencilerin genelinin (%60,1) 

babasının serbest meslek ile uğraĢtığı belirlenmiĢtir.  Öğrencilerin çoğunlukla (%36,8) aile 

aylık gelirinin 601-1500 TL arasında olduğu saptanmıĢtır. 

. 

Tablo 3. Öğrencilerin Lisanslı sporcu durumuna göre saldırganlık puanları t-test 

sonuçları  

Lisanslı sporcu n X SS sd t p 

Evet 171 28,8 9,1 
405 1,0,8 0,277 

Hayır 236 29,8 9,4 

 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin lisanslı sporcu durumlarına göre saldırganlık 

puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3‘te gösterilmiĢtir. Buna 
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göre öğrencilerin lisanslı sporcu durumları ile  saldırganlık puanları arasında iatatistiksel 

anlamda bir iliĢki olmadığı belirlenmiĢtir (p=0,277)  

Tablo 4. Cinsiyet ve lisanslı sporcu durumuna göre saldırganlık puanları dağılımı 

 

Cinsiyet Lisanslı sporcu N X SS 

 

Erkek 

Evet 97 29.4 9.0 

Hayır 98 31.5 9.0 

Toplam 195 30.4 9.1 

 

Kız 

Evet 74 28.0 9.0 

Hayır 138 28.6 9.6 

Toplam 212 28.4 9.4 

Toplam 

Evet 171 28.8 9.0 

Hayır 236 29.8 9.4 

Toplam 407 29.4 9.3 

 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin cinsiyete ve lisanslı sporcu durumlarına göre 

saldırganlık puanlarının tanımlayıcı istatistikleri tablo 4‘te gösterilmiĢtir. Tablo 4 

incelendiğinde erkek öğrencilerin saldırganlık puanlarının  aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerlerinin, kız öğrencilerininkinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5. Cinsiyet ve lisanslı sporcu durumuna göre saldırganlık puanları Ġki  

Faktörlü ANOVA Sonuçları 

 

Varyansın Kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

ortalaması 
f p 

Cinsiyet 449,54 1 449,54 5,24 0.023 

Lisanslı sporcu 179,34 1 179,34 2,09 0.149 

Lisanlı sporcu X cinsiyet 65,04 1 65,04 0,75 0.384 

Hata 34536,69 403 85,69   

Toplam 35220,82 406    

 

 

Öğrencilerin cinsiyete ve lisanslı sporcu durumuna göre saldırganlık puanları 

arasındaki iliĢkinin incelendiği iki faktörlü ANOVA sonuçları Tablo 5‘te belirtilmiĢtir. Buna 

göre; öğrencilerin saldırganlık puanları cinsiyete göre istatistiksel anlamda farklılaĢmaktadır 
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(p<0,023). Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha yüksek saldırganlık puanları olduğu 

belirlenmiĢtir. Ancak; cinsiyete ve lisanslı sporcu durumuna göre öğrencilerin saldırganlık 

puanları incelendiğinde istatistiksel açısından anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir 

(p<0.384). 

 

TartıĢma ve sonuç 

AlıĢma sonucunda; öğrencilerin spora katılımının saldırgan davranıĢlar üzerine 

etkisinde, öğrencilerin lisanslı sporcu olup olmama durumları dikkate alınıp saldırganlık 

puanları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel anlamda farklılık bulunmamıĢtır. Literatür 

incelendiğinde; Dervent (2007)
9
‘in çalıĢmasında; lise öğrencileri arasında spor yapanlarla 

yapmayanların saldırganlık puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya 

koymuĢtur
15

. Buna ek olarak; Kırımoğlu (2008)
6
‘nun araĢtırmasında spor yapanlarla, spor 

yapıp da müsabık olanlarla olmayanlar, spor yapan erkeklerle spor yapmayan erkekler ve spor 

yapan bayanlarla spor yapmayan bayanlar arasında saldırganlık düzeyleri bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. Bu bulgu bizim bulgularımızı 

destekler niteliktedir. Ancak, Tiryaki (1996)
5
‘nin yapmıĢ olduğu araĢtırmasına göre; yapan 

erkeklerin spor yapmayan erkeklerden ve spor yapan kızların spor yapmayan kızlardan daha 

saldırgan oldukları tespit edilmiĢtir. Bunun sebebinin ise ailelerin geleneksel çocuk 

yetiĢtirmelerinde erkek çocukların saldırgan davranıĢlarını pekiĢtirdikleri, buna karĢın kız 

çocukların bu davranıĢlarını ise bastırdıklarını belirtmiĢtir. Bu bulgu çalıĢmamızdaki bulguyu 

destelememektedir. 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre saldırganlık puanları incelendiğinde; 

erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin saldırganlık puanları istatistiksel anlamda 

farklılaĢmaktadır. Erkek öğrenciler kızlara oranla daha yüksek saldırganlık puanına sahip 

oldukları belirlenmiĢtir. Saldırganlık puanlarının cinsiyete göre farklılığına iliĢkin yapılan benzer 

çalıĢmalarda; Bizim bulgumuzu destekler nitelikte, Bettencourt & Miller (1996)12, Tuzgöl 

(1998)13, Hamby & Sugarman (1999)14, Masalcı, (2001)15, Gürsoy (2002)16 Rabiner ve Ark, 

(2005)17, Ağlamaz, (2006)18, ġahan, (2007)19 yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda erkeklerin 

saldırganlık ölçeği puanlarının bayanların saldırganlık ölçeği puanlarına oranla yüksek olduğunu 

belirlemiĢtir.  Buna ek olarak; Kırımoğlu (2008)6 lise öğrencilerinin cinsiyetleri bakımından 

saldırganlık puanları karĢılaĢtırıldığında, bayanların saldırganlık ölçeği puanlarının erkeklerin 

saldırganlık ölçeği puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğunu bulmuĢtur. Buna ek 
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olarak; Hatunoğlu (1994)20, KarataĢ (2005)21, Çobanoğlu Güner, (2006)10, Ağlamaz (2006)18 

cinsiyetin saldırgan davranıĢı etkileyen bir unsur olmadığını ifade etmiĢlerdir. 

ÇalıĢma elde edilen veriler doğrultusunda, çalıĢmaya katılan öğrencilerin saldırganlık 

puanları 28,8±9 olarak belirlenmiĢ, bu değerin ise düĢük saldırganlık puanı olarak 

yorumlanabileceğini söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra öğrencilerin spora katılım düzeyi ile 

saldırganlık puanları arasında istatistiksel anlamda fark bulunamamıĢtır. Bu sonuçlar neticesinde; 

spora katılan ergenlerin saldırgan davranıĢlar sergilemesine etki etmeyeceği söylenebilir. 
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FOTOĞRAFLARLA ATATÜRK VE BEDEN EĞĠTĠMĠ SPOR 

 

                  

ArĢ. Gör. ġengül KAZAN KIRÇIK 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

 

Atatürk'ün ölümü üzerine dönemin en ünlü günlük spor gazetesi L"Auto (Fransa)'da 

yayınlanan makale aynen Ģöyledir:  

".....Dünyada ilk defa beden eğitimini zorunlu kılan devlet adamıydı. Söylev ve kâğıt 

üzerinde kalmayan icraatlarıyla, stadyumlar ve spor tesisleri yaptırdı. Döneminde 

Türkiye'de spor gittikçe artan önem ve değer kazandı."   
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ATATÜRK DĠYOR KĠ… 

 Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister. 

Zafer, zafer benimdir diyebilenin; baĢarı, baĢaracağım diye baĢlayanın ve baĢardım 

diyebilenindir. 

 Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalıĢmanın 

ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir. 

 Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaĢadıkları bölgenin sıhhi 

Ģartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasi teĢekküllerin en birinci ödevidir… 

Her çeĢit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak 

lâzımdır. Bu iĢte hükümetin Ģimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması, 

Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde, itina ile yetiĢtirilmesi önemli 

tutulmalıdır.  
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 Türk milleti anadan doğma sporcudur. Henüz yürümeye baĢlayan köy çocuklarını bile 

harman yerinde güreĢirken görürsünüz. Ata en çok ve iyi binen yalnız Türk erkekleri değildir. 

Türk kadını da bu iĢi iyi bilir.  

 Türk çocuklarına sporun bu günkü tekniğini öğretmek ve bunların bir kısmını bazı 

törenlerde ve bayramlarda dekor ortaya koymak gerekir. Buna lüzum var mı, yok mu? Gibi 

soruya söyle cevap verilebilir. Esasen yoktur; fakat hakikati ufak bir örnekle ispat edebilmek 

için gereklidir.  

 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu 

kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmıĢ ve yükselmiĢ olan erdemli, kuvvetli bir nesil 

yetiĢtirmek ana siyasetimizin açık delilidir. Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima 

kuvvetlidir.  

 Her boy ölçüĢmede arkalarında Türk Milletinin bulunduğu ve Millet Ģerefini 

düĢünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum. 

  Türk sosyal bünyesinde spor düzenlemekle vazifeli olanlar, Türk çocuklarının spor 

hayatını yüceltmeyi düĢünürken sadece gösteriĢ için herhangi bir yarıĢmada kazanmak 

azmiyle spor yaptırmazlar. Esas olan bütün yaĢtaki Türkler için beden eğitimi ve terbiyesini 

sağlamaktır.  

 Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. 

 Spor, ahlaktır. 

 Türk gençliği, sağlıklı yetiĢip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır. 

 Sporda baĢarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaĢılmıĢ olmak ve 

ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir. 

 Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim. 

 Siz genç arkadaĢlar, yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat 

arkadaĢlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız, sizden 

istediğim Ģey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, 

yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her canlı 

için doğal bir durumdur. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki, 

iĢte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. 

 Sizler, yani yeni Türkiye‘nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... 

Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, 

bizim yüksek idealimize durmadan yorulmadan yürüyecektir. 1937 
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 Spor, yalnız beden yeteneğinin bir üstünlüğü sayılmaz, AnlayıĢ ve zekâ, ahlak ta bu 

iĢe yardım eder. Zekâ ve kavrayıĢı geri olan kuvvetler; zekâ ve kavrayıĢı yerinde olan daha az 

kuvvetlerle baĢa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve ayni zamanda ahlaklısını severim. 

1930 

 Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk 

çocuklarının spor hayatlarını yükseltmeyi düĢünürken, sadece gösteriĢ için herhangi bir 

müsabaka da kazanmak emeliyle bir spor politikası oluĢturmazlar. Asıl amaç, bütün her 

yaĢtaki Türkler için beden eğitimini sağlamaktır. ―Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur‖ 

sözünü atalarımız boĢuna söylememiĢlerdir. 

 Her yarıĢmada arkalarında Türk milletinin bulunduğunu ve millet Ģerefini 

düĢünmelerini. Türk sporcularına meslek kuralı olarak belirliyorum. 1931 

 Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı, 

bizim için daha mühimdir. Çünkü ırk meselesidir, ırkın ıslahı ve kiĢayiĢi meselesidir ve hatta 

biraz da medeniyet meselesidir.  

 Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik, ferdi ve milli eğitim 

bakımından da o nispette önemlidir.  

 En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, 

ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiĢtirme kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifade 

etmeyi bilmeliyiz.  

 Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa,  

insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekâmül ederse etsin, bedeni inkiĢafı noksan ve 

yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taĢıyamaz.  

 Türk Çocuğu! Her iĢte olduğu gibi, havacılıkta da, en yüksek düzeyde, gökte, seni 

bekleyen yerini, az zamanda dolduracaksın. Bundan, gerçek dostlarımız sevinecek, Türk 

Ulusu mutlu olacaktır.  

 Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düĢünmeli ve onu en kısa zamanda 

baĢarmalıyız. 

 Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı 

törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.  

 Açık ve kat‘i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her türlü 

yardımdan ziyade, bütün milletçe sporun mahiyetinin ve değerinin anlaĢılmıĢ olması 

gerekmekte, onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek lazımdır.  
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 Muhterem Gençler, Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki Ģey 

vardır: Galip gelmek ve mağlup olmak. Size Türk gençliğine tevdi ettiğimiz vicdan emaneti, 

yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız. 

  

 

ATATÜRK VE SPOR ĠLE ĠLGĠLĠ ANILARI 

 Bir Ankara ziyaretinde Kurtdereli Mehmet pehlivanın baĢarılarının sırrı hakkında 

söylediği sözler Atatürk'e nakledildiğinde Büyük Kurtarıcı çok duygulanmıĢ ve hemen özel 

kalem müdürünü çağırarak ünlü pehlivana Ģu satırları yazmıĢtı;  

‗‗ Seni, cihanda büyük ün almıĢ bir Türk pehlivan olarak tanıdım. Parlak 

muvaffakiyetinin sırrını Ģu sözlerinle izah ettiğini öğrendim. ‗‗Ben her güreĢte arkamda Türk 

milletinin bulunduğunu ve Türk Ģerefini düĢünürdüm.‘‘ Bu dediğini en az yaptıkların kadar 

beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak 

kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerimden ne kadar memnun olduğumu anlarsın.‘‘  
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Büyük Atatürk daha sonra mektubuna bir armağan ekliyordu. Armağan ĠĢ Bankası'na 

yazılmıĢ bir mektuptu ve içinde Ģunlar yazılıydı; ‗‗Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a 1000 lira 

veriniz. Bu para, Birinci Kanun aylığımdan faiziyle kesilecektir efendim. Gazi Mustafa 

Kemal‘‘  

 

 Yaz aylarında, Florya KöĢkünde istirahatta bulunduğu günlerde sandala binerek kürek 

çekmekten çok hoĢlandığı bilinir. Onun kürek sporuyla ilgili bir anısını, 1930'ların ünlü kürek 

Ģampiyonlarından olan rahmetli Prof. Dr. Bedii Gorbon Ģöyle nakletmiĢti: 

"Hiç unutmam; sene 1935 ve tarih de 29 Hazirandı. Galatasaray Lisesi'nde son sınıf 

talebesiydim. Rahmetli Müdür Muavini Muslih Peykoğlu, akĢam çıkıĢta beni bekliyordu. 

Yürü haydi gidiyoruz dedi. Nereye diye sordum. Cevap vermedi Doğru Bebek'e gittik. 

Galatasaray Kulübü denizcilik Lokali Bebekteydi o zamanlar. Hoca, tek çifte fıtayı denize 

indirmemi istedi. Fıtayı denize indirdim. Ancak ondan sonradır ki, bana Ģu hususu açıkladı: 

Gazi, Florya da bizi bekliyor; kürek çekecek, dedi. ĠĢte o anda büyük bir heyecanın tüm 

benliğimi kapladığını hissettim. Adeta tir tir titriyordum. Bir motor bizi aldı, Florya'ya 
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götürdü. KöĢkün önünde fıtayı motordan denize indirdik. Biraz sonra Atatürk köĢkün 

iskelesinde göründü. Ayağında lastik pabuçlar, elinde sigarası, üstünde de slip bir yün mayo 

vardı. Gazi'yi ilk defa yakından görüyordum. Ne büyük insandı. Fıtaya bindi. Elli metre kadar 

kürek çektikten sonra yoruldu. Bana dönerek:-" Senin çok acayip bir sandalın var!" dedi. 

"Biraz sen kürek çek de göreyim..."Tam kırk beĢ dakika Atatürk'ü dolaĢtırdım. Ġnsana müthiĢ 

hamle veren hali vardı. O zamanlar Türkiye rekoru bendeydi. Eğer kronometre tutulsaydı, bu 

rekoru çoktan kırmıĢ olurdum o gün. Gazi bu geziden çok memnun olmuĢtu. KöĢkün 

rıhtımına çıkınca bana döndü:- "Ne arzu ediyorsun?" diye sordu. Ne isteyebilirdim? Zaten 

dilim tutulmuĢtu. Onun varlığı benim için en büyük mükâfat değil miydi? - " Sağlınız paĢam 

dedim" Hangi kulüpten olduğumu sordu. Galatasaraylı olduğumu söyledim. "Bütün 

arkadaĢlarının gözlerinden öperim " dedi, bizi eliyle selamladı. Hiç durmadan fıta ile Bebek'e 

kadar kürek çektim. Kulübe geldiğim zaman haberi duyan bütün arkadaĢların heyecan içinde 

beni beklediklerini gördüm. O gece heyecanımdan sabaha kadar uyuyamadımdı..."   
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 19 Eylül 1933 gecesi Ġstanbul'da Maksim Gazinosu salonunda yapılan Türkiye-Ġtalya 

milli güreĢ karĢılaĢmasını radyodan naklen yayınını Dolmabahçe Sarayı'nda ilgiyle izleyen 

Atatürk, heyecanını yenememiĢ ve müsabakaları görmek üzere beraberindekilerle birlikte 

kalkıp Maksim'e gelmiĢti. Atatürk'ün Maksim'e gelmek üzere Dolmabahçe Sarayından 

ayrılmak üzere olduğu haberi kendisine iletilen organizatör ve spiker Said Çelebi büyük bir 

heyecana kapılmıĢtı. Haksız da değildi; zira Maksim salonu iğne atılsa yere düĢmeyecek 

derecede hınca hınç dolu haldeydi. Çelebi, bu unutulmaz anı Ģöyle hikaye etmektedir: 

" .. BaĢım sıkıĢtığı her zaman olduğu gibi, çeneme müracaat ettim. Mikrofonu bırakıp 

yüksekçe bir yere çıktım. Avazım çıktığı kadar " Gazi Hazretleri teĢrif ediyorlar, yer açın !" 

diye bağırdım. O mahĢeri kalabalık bir anda heyecan içinde dalgalanıverdi. Millet birbirini 

çiğnercesine yol açtı. En ön sıraya koltuklar konuldu. Bu esnada Atatürk, maiyetiyle birlikte 

kapıda göründüler. " Atatürk'ün salona giriĢiyle, minderdeki güreĢ de durmuĢtu. Bu sırada 

minderde Arabacı Ġsmail güreĢiyordu. Atatürk, salonu pek sıcak bulmuĢ ve onun emriyle 

bütün pencereler açılmıĢtı. Bundan sonra güreĢ kaldığı yerden devam etmiĢ ve Arabacı 

Ġsmail, Ġtalyan rakibini sayıyla yenmiĢti. Bundan sonra sıra, Saim Arıkan'ın Ġtalyanların en 

ünlü güreĢçilerinden biri olan büyük Ģampiyonları Lombardi ile yapacağı maça gelmiĢti. Bu 

maçı da Saim Arıkan'dan dinleyelim:" . Sıra bana gelmiĢti. Heyecanım son haddini bulmuĢtu. 

Gongun bir an önce vurmasını bekliyordum. 72 kiloda karĢımdaki rakip de Ġtalya Ģampiyonu 

ve Avrupa ikincisi olan meĢhur Lombardi idi. O zamanki güreĢler onar dakikalık iki devreden 

ibaretti, yirmi dakika sürerdi. Nasıl güreĢtiğimi hatırlamıyorum. Fakat sonradan bana 

anlattıklarına göre, fırtına gibi güreĢmiĢim; adeta kedi fare ile oynar gibi oynamıĢım 

Lombardi ile. Atatürk güreĢe kendini o kadar kaptırmıĢ ki, heyecandan yerinde 

duramıyormuĢ. Hayatımda bundan daha zevkli, bundan daha heyecanlı bir Ģey gördüğümü 

hatırlamıyorum, diyormuĢ hep. Maçın daha birinci devresi bitmeden; 9 dakika 30 saniyede 

Ġtalyan'ın sırtını mindere yapıĢtırdım. Aynı anda Ġtalyan'ın üzerinde iken, baĢımı çevirip 

Atatürk'e baktım. O koca adam, o kahraman kumandan ayakta, ellerini havaya kaldırmıĢ, 

"YaĢa Saim!" diye bağırıyordu. Benim için bundan daha büyük mükâfat, bundan daha 

unutulmaz bir an olabilir miydi? ."  
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 Balıkesir meralarında çobanlık yaparken akranlarıyla güreĢleri seyreden Balıkesir 

Kumandanı Hikmet PaĢa, onu Ġstanbul'a göndermiĢti. Burada yetiĢip parladı Koç Çoban 

Mehmet. 1928–1940 yılları arasında Milli GüreĢ Takımımız ağır sıkletini kimselere bırakmaz 

ölümsüz bir ün yaptı. Atatürk'ün pek sevdiği ve alnından öptüğü güreĢçiydi Çoban Mehmet. 

Ġtalyanları yenen Milli GüreĢ Takımı Florya'daki CumhurbaĢkanlığı KöĢkü'nde Büyük 

Atatürk tarafından davet ve kabul olunup yemeğe alıkonulmuĢtu. Atatürk, Ġtalyanlar 

karĢısında cidden parlak bir sonuç almıĢ bulunan güreĢçilerimizi teker teker kutlamıĢ, bu 

arada özel bir sevgi duyduğu sevimli ağır sıklet Ģampiyonu Çoban Mehmet'e takılmaktan da 

kendini alamamıĢtı. -"Sen herkesi kolayca yeniyorsun Mehmet." demiĢti Ata, sonra ilave 

etmiĢti "Seninle güreĢ tutsak beni de yenebilir misin?"Koca çoban, çocuksu bir mahcubiyet 

içinde baĢını önüne eğmiĢti. "Sizi bütün cihan yenemedi PaĢam, ben nasıl 

yenebilirim?"Büyük Atatürk, Çoban Mehmet'in bu cevabı karĢısında pek duygulanmıĢ ve 

aslan yapılı ağır sıklet Ģampiyonumuzu alnından öpmüĢtü...  
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 GüreĢ yazan Murat Sertoğlu, güreĢten pek hoĢlanan Atatürk'ün çoğu kez yanındaki 

arkadaĢlarını güreĢmeye teĢvik ettiğini, hele iri cüsseli iki yakın dostu Vasıf Çınar ile Refik 

Koraltan'ı güreĢtirmekten bilhassa büyük haz duyduğunu yazmaktadır Atatürk'ün yakın 

arkadaĢlarından Cevat Abbas Gürer'in bir anısı da bunu doğrulamaktadır. Rahmetli Gürer, 

"Sel Kitapları"nın "Atatürk Kütüphanesi" dizisinin 8. kitabı olarak yayınlanan "Yakınlarından 

Hatıralar" adlı eserde bir anısını Ģöyle nakleder:"Bir ağaç dibinin toprağını kabartan ve o 

civarda yalnız çalıĢan bir iĢçinin önünde Atatürk durdu. ĠĢçiye o kadar yakındı ki, çapasının 

kalkıp inmesinden fırlayan toprakların küçük parçaları Atatürk'ün zarif ve düzgün 

ayakkabılarını okĢuyordu. Önünde duran, karĢısına dikilen bu kiĢiye iĢçi bakmadı bile. Bu 

vaziyette epeyce durduk ve seyrettik. ĠĢçi ne kendine ne de çapasına bir an dinlenme fırsatı 

vermiyordu. Atatürk'ün: - Nerelisin çocuğum? Suali iĢçiyi doğrulttu, çapasını yere dayattı: - 

Kastamonuluyum beyim! — Kastamonu‘nun içinden misin? — Hayır, köylüğündenim - 

Askerlik yaptın mı? — Yapmaz olur muyum? — Harp gördün mü? — Sakarya 

muharebesinde bulundum, Ġzmir alındıktan birkaç ay sonra tezkere aldım. Pehlivan yapılı 
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Sakarya gazisinin cevabından haz ve zevk duyduğu, fakat kendisini tanıtmak istemediği için 

olacak Atatürk'ün iĢçiye son sorgusu: - Sen güreĢir misin? oldu. Bu suale kadar ciddi bir çehre 

ile gözünü kırpmadan cevaplarını veren iĢçi gülümseyerek mütevazı bir tavır aldı ve:  

- GüreĢmez miyim? dedi. Ne yalan söyleyim; toprağı çapalarken yeri sarsan darbelerine Ģahit 

olduğum 30–35 yaĢarında, gürbüz yaradılıĢlı, piĢkin vücutlu, yay gibi atik ve tetik bakıĢlı, 

çelik bilekli Kastamonulu ile güreĢmemi Atatürk'ün teklif edeceğinden heyecana düĢmüĢtüm. 

Bereket versin baĢını gülerek bana çeviren Atatürk gözünü kırptı ve iĢçiye dönerek:  

- Benimle güreĢir misin? dedi. Ben iĢçiye büyük muhatabını anlatabilmek imkânını ararken  

Atatürk: - Bırak çapanı, ileri gel! emrinde bulundu. Bu emre tereddütsüz riayet eden 

Kastamonulu çapasını bıraktı, ilerledi ve el ense etmeye hazırlandı.  

Ben seri bir hareketle iĢçinin arkasına geçerken Atatürk ile Kastamonulu güreĢe 

tutuĢmuĢlardı. Atatürk'ü ciddiyetle, var kuvvetiyle saran ve sarsan Kastamonuludan 

kurtarmak için, Atatürk'e göstermeden ve hissettirmeden, bir çelme attım, Kastamonulu yere 

yıkıldı. Fakat hemen ayağa kalkan iĢçi mağlubiyeti saymadı. Kısa bir münakaĢa oldu. MüĢkül 

vaziyetteydim. ĠĢçinin bir ayağımın dayandığı toprağın kaymasından dolayı yıkıldığına, yoksa 

benim bir müdahalem olmadığına dair teminat verdim. Atatürk ile iĢçisi tekrar güreĢmek 

üzere birbirlerinden ayrılabildiler. Kastamonulu katiyen Atatürk'ü tanımamıĢtı. ĠĢçiden beĢ-on 

adım uzaklaĢtıktan sonra ufak bir mükâfat vermek için Atatürk'ün müsaadesini istedim. Bu 

gibi vaziyetler de cömert olan Atatürk'ün:- Bir lira ver! Demesi hayretimi uyandırdı. 

Teveccüh ve muhabbetine güvenerek: - Biraz sonra zat-i devletinizin kim olduğunu 

öğrenecektir. Tok gözlü ve alnının teriyle kazanmaya alıĢmıĢ bu yurttaĢ sizin lütfünüzü hatıra 

olarak saklayacaktır. Bari iĢine yarayacak miktarda verirsek sevindirmiĢ oluruz, mütalaasında 

bulundum. Atatürk gülerek, fakat çok manalı kaĢlarını çatarak: - Bir lira yüz kuruĢtur. Az mı? 

buyurdular. - Evet, yüz kuruĢ iĢçinin bir günlük yevmiyesidir, cevabında bulunarak sustum.  

— Öyle ise on yevmiye ver! emrinde bulundular. Döndüm, Kastamonuluya yaklaĢtım. On 

lirayı kendisine uzatırken bu sefer iĢçi - Bu parayı bana niçin veriyorsun? Sualinde bulundu.  

Koca Türk`ün sebepsiz para almayacağını hissettiğimden: - Mintanın biraz yırtıldı da, yenisini 

alırsın Diyerek parayı kabul ettirebildim. Bu hareket tarzımdan merakı artan iĢçi:  

- Sen kimsin beyim? dedi.- Ben tüccarım, fakat güreĢtiğin bey bu çiftliğin sahibidir  

Diyerek Atatürk'ü tanımayı iĢçinin zekasına bıraktım ve büyük adama yetiĢmek üzere acele 

yanından ayrıldım. OnbeĢ yirmi dakika sonra aynı yoldan dönüyorduk. Kastamonulu iĢçi bizi 

görür görmez koĢarak yanımıza geldi. Heyecanını saklayamıyordu. Hemen Atatürk'ün ellerine 
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sarıldı ve öptü. Yüreğinin bütün samimiyetiyle: - Demin Atamı tanıyamadım, beni affet. Ben 

hiç sizinle güreĢebilir miyim? dedi. Atatürk: - Zararı yok, Ģimdi burada ikimiz biriz. Devlet ve 

milletin iĢleri baĢında ben senin büyüğünüm, babanım. Buyurdular ve iĢçiyi okĢadılar, iĢçinin 

baĢını okĢadılar.."  

 Cevat Abbas'ın bir baĢka anısı: " ..Atatürk sporu severdi. Ekseriye hafif cimnastik 

egzersizleri yapardı. Son yıllarda ise kürek çekmek ve yüzmek baĢlıca uğraĢtığı sporlardı. 

Florya'da gün olurdu ki, bir saatten fazla denizde halk arasında kalır ve yüzerdi. Ağır ağır 

kürek çekiĢi pek metodikti. Pehlivanlığı sever, pehlivanları takdir eder, onlarla uğraĢmayı 

zevk edinirdi. Berlin Olimpiyatları'nda Dünya Birinciliğini kazanan hafif sıklet güreĢçimiz 

YaĢar'ın baĢarı haberinin yarattığı neĢeli gece, Atatürk'ün ömrü içinde sayılabilen en coĢkun 

sevinçli gecelerden biri olmuĢtu. Bilhassa son yıllarında muhafazasına memur olan erleri 

Atatürk sık sık çağırır, onları boylarına, sıkletlerine göre eĢleĢtirip güreĢtirir ve hakemliğini 

bizzat yapardı. Çiftlerin güreĢ müddetinin yenmek veya yenilmekle nihayete erdiğini kabul 

etmez, güreĢleri devam ettirirdi. Ve "Türk erleri bütün kuvvetleriyle birbirlerine saldırmalı, 

candan güreĢmeli. Fakat galip ve mağlup onlar için yoktur. Ancak beraberliği kabul ederim" 

demekle beraber nadiren iltimas ettikleri de olurdu. Sofrada bulunan yakınlarına da seyrek 

olmakla beraber güreĢ imtihanından uzakta bırakmazdı. Hepimiz için endiĢeler doğuran bu 

imtihan ekseriya dolu mideler esnasında vaki olduğundan tehlikeli de olurdu. Aynı boy, aynı 

cüsse ve aynı yaĢta olanları karĢılaĢtırmak yakınlarına pek yorgunluk vermezdi ama genç, 

dinç ve çelik gibi muhafız erleriyle karĢılaĢmak ve elense etmek kolay değildi. Sıra 

savuĢturmak için sofradan sıvıĢmak fırsatını arayanlarımızla güreĢ meydanına çağırılanlardan, 

Ģaka ve hatır tanımayan ve yalnız BaĢbuğlarının emrini ifaya hazırlanmıĢ erlerle elele 

geldikten sonra pes edenlerimiz çok olurdu.."  
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 Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlarından Fuad Sirmen'in bir anısından Büyük 

Atatürk'ün bir yaz akĢamı Büyükada'daki Anadolu Kulübü bahçesinde otururken açılan bir 

güreĢ konusunun hemen ardından, eski T.B.M.M. BaĢkanlarından Refik Koraltan'ın güreĢe 

davet ediĢini öğreniyoruz. Sirmen Ģöyle anlatıyor: - "Nasıl oldu, kesin olarak anımsamıyorum, 

ama bir gün Atatürk, "Benimle güreĢecek var mı?" diye sormuĢlardı. Soruyu takiben 

milletvekilleri arasında oturtmakta olan Refik Koraltan'ı seçerek ona "Haydi benimle güreĢ 

bakalım, acaba yenebilecek misin?" diye sormuĢtu. Refik Koraltan, Atatürk'ün yakından 

tanıdığı kiĢilerden biriydi. Onun gür sesiyle açık açık konuĢmasından hoĢlanırdı. Refik 

Koraltan, Atatürk'ün bu önerisini biraz ciddiye almıĢ ve cüssesinin verdiği güvenle. Atatürk 

ile ciddi bir güreĢ tutmak istemiĢti. Bu durumu sezen Atatürk, Koraltan'ın omzuna dokunarak 

"Sen güreĢ etmesini bilmiyorsun" demiĢti. Bu söz üzerine Koraltan ĢaĢırmıĢ ve elense çekmek 

isteyen eli havada kalmıĢtı. Sonra Konya Milletvekillerinden Hamdi Bey'e dönerek "Haydi 

seninle güreĢelim" dedi. Ve gerçekten de Hamdi Bey ile güreĢ oyununun en güzel örneklerini 

vererek hazır bulunanların takdirlerini kazandılar. Atatürk bu arada kulübe gelen yakın 

tanıdıklarının çocuklarını da güreĢtirmekten hoĢlanırdı. örneğin Ahmet Emin Yalman'ın oğlu 

Tunç ile Kazım Özalp'in oğlu Teoman Özalp'i güreĢtirdiklerini çok iyi anımsıyorum."  
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 Atatürk'ün SofracıbaĢısı Cemal Granda, Hürriyet Yayınları tarafından yayınlanan 

"Atatürk'ün UĢağı Ġdim" adlı kitabında ünlü sanatçı Hazım Körmükçü'yü nasıl güreĢtirdiğini 

Ģöyle anlatır: "Hazım, Atatürk'ün en sevdiği aktörlerden biri idi. Ankara'dan Ġstanbul'a 

gittikleri zaman onu sofrasında görmek isterdi. Temsil sonrası otomobilini göndererek bu 

büyük sanatçıyı saraya getirtir, karĢılıklı sanat sohbetleri yapardı. NeĢe, espri havası içinde 

geçen toplantı sırasında çeĢitli konular üzerinde görüĢülür, tartıĢılırdı. Yine bir yaz gecesi geç 

saatlerde Hazım, Atatürk'ün sofrasındaydı. Konu spora gelmiĢti. Atatürk sanatçıya Ģöyle 

sordu: - Hazım, hiç spor yaptın mı ömründe? Hazım, Atatürk'ün güreĢi sevdiğini ve çoban 

Mehmet'i de koruduğunu bildiğinden: - Gençliğimde biraz güreĢ yaptım PaĢam. diye doğru 

olmayan bir karĢılık verdi. Aradan beĢ-altı saat geçmiĢti. Spor konusu unutulmuĢtu. Bir aralık 

Atatürk'ün yaverinin kulağına bir Ģeyler söylediği gözden kaçmadı. Yaver hemen uzaklaĢtı. 

Daha beĢ dakika bile geçmeden, yanında Muhafız Alayından seçme, yarı beline kadar çıplak 

levent endam on pehlivan erle beraber göründü. Herkes ĢaĢırarak, ne olacağını merakla 

bekliyordu. Az önce söylediklerini unutan Hazım, baĢına geleceklerden habersiz, gelenlere 

biraz da ĢaĢkınlıkla bakıyordu. Atatürk keyifli keyifli: - Kuzum Hazım Ģunlarla güreĢ de 

marifetini görelim, demez mi? Hazım'da Ģafak atmıĢtı. Hemen kendini toparlayıp iĢin içinden 

sıyrılmaya çalıĢtı: - Aman PaĢam, ben gençliğimde güreĢtim. GüreĢi falan çoktan unuttum. 

Bunlar benim pestilimi çıkarırlar... Ama Atatürk kararlıydı. Ġlle de Hazım'ı güreĢtirecekti. 

Gülümseyerek: - Sen neĢenle kalpleri tuĢa getirmiĢ adamsın. Bunlar senin karĢında dayanır 

mı? deyince gözleri yaĢaran Hazım, Atatürk'ü kıramayacağını anlayarak çaresiz ceketini 

çıkardı. Kollarını sıvayarak pehlivanların yanına yaklaĢtı, kulaklarına yavaĢça: - Bak ben 

pehlivan filan değilim. ġimdi bizim vazifemiz PaĢa'yı neĢelendirmek. Siz kendinizi boĢa 
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bırakın, ben sizi tutacağım, diye onların saflıklarından da yararlanıp masanın önüne kadar 

getirdi. BoĢta duran pehlivanın bir anlık dalgınlığını fırsat bilip, hemen elense bile onu yere 

düĢürmeye çalıĢınca Atatürk: - Bravo! Bravo. YaĢa Hazım! diye bağırdı. Salon kahkahadan 

kırılıyordu. Sabaha karĢı sofra dağılırken Hazım çevresindekilere: - Meğer PaĢa'mın önünde 

güreĢmek ne kadar zormuĢ. Kuyruk sokumuma kadar terledim, diyordu."  

 

 

 Büyük Atatürk'ün güreĢe karĢı olan büyük sevgisini Ferit Celal Güven'in bir 

yazısından da anlamak mümkündür. Güven bu yazısında diyor ki: "Çankaya'da büyük bir 

salonun ortasında kurulmuĢ kalabalık bir sofradayız Atatürk, hafızamda bugün gibi canlı 

kalan sözleriyle Türk milletinin cibilli sporculuğunu izah ediyordu: "- Benim en çok sevdiğim 

spor güreĢtir, dediler ve devam ettiler: Hangi Türk neferini, köylüsünü isterseniz soyup 

meydana çıkarınız. Dik omuzları, iyi, kusursuz teĢekkül etmiĢ adaleleri, keskin yüz çizgileri, 

yanık tatlı renkleri, kafa yapıları, insanın ruhuna itimat ve neĢe veren bir eser olarak canlanır. 

Spor yalnız beden iktidarının üstünlüğü sayılmaz. Ġdrak, zekâ ve ahlak da bu iĢe yardım eder. 

Zekâ ve ihatası kısa olan kuvvetliler, zekâ ve ihatası yerinde olan daha az kuvvetlilerle baĢa 

çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.  

Atatürk, boĢ zamanlarında çok defa Muhafız Alaylarındaki erlerin güreĢmelerini seyreder, 

onların en küçük teknik hatalarını bulup tashih edermiĢ.- Dün yirmi neferin güreĢlerini 

seyrettim. Birbirleriyle kıyasıya güreĢtiler. Her müsabakanın sonunda bir galip çıkar. Çok 

ciddi kapıĢtılar. O kadar ki, gömlekleri parçalandı. Bu derece çetin dövüĢmeye ben sebep 

olmuĢtum. Gömleklerini ödemem icap ederdi. Kendi gömleklerimi bunlara dağıttırdım. 

Giymelerini söyledim. Hiçbirisi giymedi. Hayretle sebebini sordum: Köylerimize 

çocuklarımıza ve evlerimize bundan daha büyük ne götürebiliriz? dediler. 
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 Büyük Atatürk'ün güreĢ zevk ve merakının çocukluk yaĢlarından kalma olduğunu, 

çocukluk arkadaĢlarından olan eski Ankara Belediye BaĢkanı Asaf Ġlbay'ın Ģu sözlerinden 

anlamak mümkündür: -"Çocukluk yıllarında da Ģık ve temiz giyinmeyi severdi. Kuvvetli ve 

cesaretli insanlara hayranlık duyardı. GüreĢe bayılır, mahalle çocuklarını sık sık güreĢtirir, 

seyrine doyamazdı."  

 GüreĢ Federasyonu Basın ve Halkla iliĢkiler MüĢavirliğini yapmakta olan eski futbol 

hakemi ve spor yazarı Veli Necdet Arığ, bir süre GüreĢ Federasyonu AsbaĢkanlığı görevinde 

de bulunan ünlü futbol adamımız Orhan ġeref Apak'tan dinlediği bir anıyı "Atatürk ve GüreĢ" 

adlı eserinde Ģöyle dile getirir: -"Büyük Atatürk'ün ölümünden çok az önce idi. 1938 yılının 

baĢlarında Cevat Abbas Gürer GüreĢ Federasyonu BaĢkanı, ben de ikinci BaĢkan ve Genel 

Kaptan bulunuyordum. Serbest stildeki güreĢ memleketimizde iyice tutunmuĢtu. Biz o 

yıllarda Serbest ve Greko-Romencilerimizi karĢı karĢıya getirerek iddialı bir müsabaka 

tertiplemiĢtik. Müsabakalar serbest stilde yapılacaktı. Her yönden iddialı olan bu müsabakayı, 

güreĢ sporuna büyük ilgi duyan ve güreĢçileri her vesileyle koruyan Atatürk de 

ĢereflendirmiĢlerdi.  

Halkevi salonunda yapılan müsabakalara rahmetli YaĢar Doğu ile Celal Atik de katılmıĢlardı. 

Atatürk'ün huzurunda yapılan ve büyük alaka gören müsabakalar Atatürk'ü çok memnun 

etmiĢti. Müsabakaların sona ermesi üzerine yöneticileri ve güreĢçileri huzurlarına davet 

ederek, bütün güreĢçilerle teker teker meĢgul oldular. ĠĢ ve aile yaĢantıları hakkında 

kendilerinden bilgi aldılar. Bize dönerek: - Serbest ve Greko-Romen güreĢçilerin 

müsabakalarını izledim. Benim bu husustaki kanaatim. Serbest güreĢin bizim bünyemize daha 

yatkın olduğudur. Bunun üzerine de ısrarla çalıĢın, göreceksiniz bir gün gelecek 

Ģampiyonluklar bir birini kovalayacaktır, buyurdular." 
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 Atatürk'ün boks ile ilgili bir anısına da eski Ģampiyon ve rekortmen atlet rahmetli 

Ömer Besim KoĢalay'ın anılarında rastlanır...1925 yılında Ankara'da, ĠĢ Bankası'nın Birinci 

KuruluĢ yıldönümü nedeniyle düzenlenen büyük baloya Atatürk de katıldı. Ömer Besim 

KoĢalay bu anısını Ģöyle nakletmektedir."Ben 1924 yılında Kilyos'ta Amerikalıların Kamp 

Peri adını verdikleri spor kampında bir ay kalmıĢtım. Orada birçok kamp oyunları 

öğrenmiĢtim. Program sıkıcı olmasın diye, kısa sürecek eğlenceli oyunlar da hazırladım. 

Bunların en cazibi, gözü kapalı boks maçıydı. Ġki boksörün de gözleri mendille kapanıp 

ayaklarına uzunca bir ip bağlanıyor ve bu Ģartlar altında dövüĢe baĢlatılıyorlardı. ĠĢin ilginç ve 

zevkli yanı, iki rakibin de maça baĢlarken böyle dövüĢeceklerini bilmeleri, maç baĢladıktan 

sonra ise rakiplerden birinin gözündeki mendilin yavaĢça çözülüp çıkarılmasıydı. Bu durumda 

gözü kapalı olan, açık olandan mütemadiyen dayak yiyordu tabii. Etrafı rahatsız etmemek için 

bu boks maçı için dört dakikalık zaman ayırmıĢtım. Maçın hakemliğini de ben yapıyordum. 

Ġlk iki dakikadan sonra raunt arasında Kılıç Ali Bey beni çağırmıĢtı. Hemen yanına koĢtum: 

- Boks maçı PaĢa'nın pek hoĢlarına gitti, biraz daha uzatın. dedi. Emri derhal yerine getirdim. 

Dayak yiyen daha fazla dayak yemiĢ oldu tabi. Gece saat 03.00'a doğru hava iyice 

serinlemiĢti. Bahçeden çiftlik binasına göç edildi. Dar ve ufacık pistte dans edenlerin arasına 

Atatürk de karıĢtı bir ara. Ben görevli olarak kenarda duruyordum. Ceketimin yakasında 1924 

Paris Olimpiyat Oyunları'nın rozeti vardı. Büyük adam dans sırasında birden yanımda 
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duruverdi. Yakamdaki rozeti sordu. Bülbül kesiliverdim o anda. Paris Olimpiyat Oyunlarında 

koĢtuğumu, 1928'de Amsterdam'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmakta olduğumu 

söyledim. Bu sırada yanında Saffet Arıkan da vardı. PaĢa tereddütsüz:- Saffet, bu sporcuyu 

tanı. O Amsterdam'da olmalıdır... diye iltifatta bulundu. Hürmetle eğilip kendilerini 

selamlarken gülümseyerek baktı:- Boks maçını iyi yönettin, pek hoĢuma gitti... dedi. Ve 

dansına devam etti..." 

 

 Atatürk'ün atının kazandığı bir yarıĢı, atçılık dünyamızın ünlü kiĢilerinden Said 

Akson'un "YarıĢçılık Anıları" kitabından öğreniyoruz. Bu olayı , yazarının kaleminden 

keĢfetmek gerekir: "Sosyete ve kordiplomatik yarıĢlarla alakalı idi. Fransa'dan gelen atlar 

içinde bir kısrak vardı. Bu Atatürk'ün atıydı. O sıra Afgan Kralı Amanullah Han Ankarayı 

ziyarete gelmiĢti. Atatürk Amanullah Han'ı yarıĢlara getirdi. Algrette yarıĢlara katıldı. 

Primerole gibi kuvvetli bir rakiple karĢılaĢacaktı. Algrette koĢuyu kazandı. Amanullah Han 

çok memnun oldu ve Atatürk'ü hararetle tebrik etti. Algerette Fransa da epey koĢu kazanmıĢ 

bir kısraktı, fakat tandonları zayıftı ve sene sonunda haraya çekildi, Ukko ile Alliance'in kızı 

olan Algrette çok muvafakiyetli bir damızlık oldu. Karacabey harasında Cumulus'ten 

doğurduğu Çankaya isimli ilk tayı Atatrük o zamanlar Türk Konkur ekibinin as binicilerinden 

Saim Polatkan'a hediye etmiĢtir."   
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 Çanakkale SavaĢı sırasında keĢif görevine çıkan bir Türk askeri, yakaladığı Ġngiliz 

askerini gırtlağından tutup Mustafa Kemal PaĢa'nın karĢısına getirir. PaĢa, Ġngiliz askerine, 

memleketinden kalkıp buralara niçin geldiğini sorduğunda, "Spor için" cevabını alır. Mustafa 

Kemal: "Bizim neferi nasıl buldun?" diye sorar. Esir asker, "Spor bilmiyor" diye cevaplar. 

Bunun üzerine Mustafa Kemal; "Bana spor nedir? diye sorarlarsa vereceğim cevap Ģudur: 

Spor, vatan ve milletin yüksek menfaatlerine tecavüz edenleri gırtlağından yakalayıp 

memleket ve millet hadimlerinin huzuruna getirebilmek kabiyeti maddiyesi ve maneviyesidir" 

demiĢtir.  
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BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN  

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME UYGULAMALARI  

ve YETERLĠK ALGILARI 

 

NeĢe GENÇ
2
                           Zekai PEHLĠVAN

3
 

  ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı; Mersin ve Adana il merkezinde bulunan ilk ve ortaöğretim 

okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme 

uygulamalarının ve yeterlik algılarının incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesidir. 

AraĢtırmanın örneklemini 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Mersin ve Adana il merkezinde 

görev yapan, 150‘si erkek, 131‘i kadın olmak üzere toplam 281 beden eğitimi öğretmeni 

oluĢturmaktadır. Veriler, araĢtırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıĢtır. 

Elde edilen sonuçlara göre; ölçme ve değerlendirme uygulamalarına katılma oranları, yazılı 

sınavlar, portfolyo, video, öz ve akran değerlendirme kullanımı dıĢında yüksek bulunmuĢtur.  

Ölçme ve değerlendirme yeterlik algıları ise; daha düĢük bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi öğretmenleri, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, 

ölçme ve değerlendirme yeterlik algıları. 

 

MEASUREMENT-EVALUATĠON APPLĠCATĠONS AND  

COMPETENCE PERCEPTĠONS OF PHYSĠCAL EDUCATĠON 

TEACHERS 

  ABSTRACT 

The aim of study is investigation of physical education teachers‘ measurement and 

evulation applications and their competence perception who work at primary and secondary 

school in provides capital of Mersin and Adana. A total 281 education teacher who worked in 

the education period of 2007-2008 at the primary and secondary schools in the province 

capitals of Mersin and Adana and consisted of 150 males and 131 famales constitutes the 

                                                
  2  Tarsus Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni, Tarsus / MERSĠN 

  3 Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
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study sample. The data were collected through a questionnaire form that was prepared by the 

researchers. According to the findings obtained from this study the participation rates to the 

measurement-evaluation applications except that the use of written exams, portfolio, video, 

self and peer assessment were found highrise. Feelings of adequacy rates of the 

measurement-evaluation applications were found more low.  

Key Words: Physical education teachers, measurement-evaluations 

applications, competence  Perceptions of Physical Education Teachers 

 

 GĠRĠġ  

 KüreselleĢme, yaĢam boyu eğitime artan gereksinim, iletiĢim teknolojilerindeki hızlı 

ve yoğun geliĢmeler, diğer bütün kurumlar gibi eğitim kurumlarını da büyük ölçüde 

etkilemiĢtir. Bu değiĢim ve geliĢmelere paralel olarak diğer bütün kurumlarda olduğu gibi 

eğitim kurumlarında da hızlı bir süreç yaĢanmaktadır. YaĢanan bu süreç, eğitim sisteminin en 

önemli unsuru olan öğretmenin görev ve sorumluluklarına da yeni boyutlar getirmektedir (1). 

Öğretmenlerin üstlendikleri yeni rollere bağlı olarak ders programlarının, öğrenme ve 

öğretme etkinliklerinin yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerle birlikte öğrencilerin de 

öğrenme ve öğretim sisteminde etkin bir rol üstlenmeleri, öğretmen yeterliklerinde olduğu 

gibi öğretmenlerin sahip olmaları gereken ölçme ve değerlendirme yeterliklerinde de artıĢa 

neden olacaktır (1). 

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme iĢlemlerini kurallara uygun olarak objektif ve 

güvenilir bir Ģekilde yapabilmeleri için ölçme ve değerlendirme konusunda yeterli eğitimi 

almıĢ olmaları ve aldıkları bu bilgileri etkin bir Ģekilde kullanabilmeleri beklenmektedir (2). 

Eğitimin en son aĢaması olarak görülen fakat yeni bir eğitim yapısının oluĢmasını sağlayan 

ölçme ve değerlendirme kavramları, istediklerimizi elde edip etmediğimiz konusunda bize 

bilgi verirler (3). Beden eğitimi ve sporda yapılan ölçümler de genel ölçme tanım ve 

özelliklerine uyar. (4).  

Öztürk (2005)‘e göre ölçme; belli bir varlığa ait belli bir özelliğin, ölçen tarafından, 

uygun ölçme aracı kullanılarak belli bir birim cinsinden ifade edilmesi (5) biçiminde 

tanımlanmaktadır. Rosenshine (1971)‘e göre ise değerlendirme, ölçme sonuçlarının baz 

olarak alınan bir ölçütle karĢılaĢtırılarak bir sonuç elde edilmesi süreci olup, ilgili verilerden 

faydalanılarak öğrenci nitelikleri hakkında bir değer yargısına varmayı hedefler (6). 



   
 

 

433 

  

 

Eğitimde öğrencilere okutulan derslerden, ünite ve konulardan ne kadarını 

öğrendiklerini ya da becerilerinin ne kadar arttığını tespit edebilmek için bazı ölçme 

araçlarından faydalanılır. Bu araçlar içerisinde bulunulan duruma göre farklılıklar 

göstermekte ve tek bir ölçme aracının kullanılmasını zorlaĢtırmaktadır (7). Öğrencilerin 

akademik baĢarılarının ölçülmesinde geleneksel ve alternatif ölçme-değerlendirme 

yöntemleri kullanılmaktadır (8). 

Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 

Standart değerlendirme, formal değerlendirme ya da nesnel değerlendirme gibi 

kavramlarla ifade edilen geleneksel değerlendirme ile yıl boyunca belli zamanlarda birkaç 

kez uygulanan, zamana dayalı, genellikle çoktan seçmeli, eĢleĢtirme ve boĢluk doldurma gibi 

belli biçimlerde yapılan ve öğrencilerin ne bildiklerini ölçmeye çalıĢan öznel değerlendirme 

anlaĢılmaktadır (9). 

Beden eğitimde geleneksel olarak kullandığımız ölçme araçları ve yöntemleri 

öğrencilerin bilgilerini ölçmek için doğal olmayan bir ortam oluĢturmakta ve bu hayali 

ortamdaki oluĢumlar dikkate alınarak öğrencilerin performansları değerlendirilmektedir (10). 

Ve bu amaçla; - yanlıĢ, eĢleĢtirmeli ve çoktan seçmeli 

testler kullanılmaktadır (11). 

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 

Son derece hızlı bir değiĢimin yaĢandığı günümüzde; öğrencilerden yaratıcı düĢünme, 

karar verme, problem çözme, öğrenmeyi öğrenme, iĢbirliği, kendi kendini yönetebilme ve öz 

değerlendirme yapabilme gibi yeterliliklere sahip olmaları beklenmektedir. Ancak konu 

merkezli eğitim programları ve geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaĢımlarıyla istenen 

hedeflere ulaĢılamadığı yapılan araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur (12). 

Kaptan ve Önal (2006)‘a göre bu alternatif ölçme ve değerlendirmeler, geleneksel 

yöntemlerin eksiklerini tamamlayıcı yöntemlerdir. Ġkisinin bir arada kullanılması, öğrenci 

hakkında daha anlamlı kararlar verilmesine ve öğrenciye öğrenme ortamı konusunda önemli 

ipuçlarına olanak sağlayacaktır (13). 

Beden Eğitiminde alternatif değerlendirme görevlerini puanlamak için genellikle 

kullanılan üç metot önerilmektedir. Bunlar; kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri ve 

rubriklerdir (14). 
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Beden eğitimi alanında kullanılan alternatif değerlendirme yöntemleri ise; portfolyo, 

öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, velilerin değerlendirme sürecine katılması ve proje 

ödevleri biçiminde önerilmektedir (15). 

Ġlköğretim ve ortaöğretim okulları beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve 

değerlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip olma düzeyleri ve bu bilgiyi öğrencilerin 

baĢarılarını ölçüp değerlendirirken etkin bir Ģekilde kullanıp kullanamadıkları konusu 

üzerinde durulması gereken önemli bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu araĢtırmanın 

temel problemini de bu sorun oluĢturmaktadır (2). 

Bu araĢtırmanın genel amacı, ilk ve ortaöğretim kademesinde görev yapmakta olan 

beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile bu alana yönelik 

yeterlik algılarını belirlemektir. 

        

 YÖNTEM 

         Betimsel türde planlanan bu araĢtırmanın evrenini, 2007–2008 öğretim yılında Adana 

ve Mersin il merkezinde devlet okullarında görev yapan 700 beden eğitimi öğretmenleri 

oluĢturmuĢtur. Örneklem grubunu ise; olasılıksız örnekleme yöntemi ile belirlenen. Mersin 

ve Adana il merkezindeki 136‘sı ilköğretimde 145‘i ortaöğretimde görev yapan, 150 kadın 

131 erkek olmak üzere toplam 281 beden eğitimi öğretmeninden oluĢmaktadır. Bu sayı 

evrenin %40‘ını kapsamaktadır. 

          AraĢtırma için gerekli veriler, araĢtırmacı tarafından hazırlanan 34 maddelik ‗‗Beden 

Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Algıları Anket 

Formu‘‘ ile toplanmıĢtır. Anket formu iki boyutludur. Birinci boyutunda ölçme ve 

değerlendirme uygulamalarını hangi sıklıkla kullanıyorsunuz sorusunu, ikinci boyutunda ise 

ölçme ve değerlendirme uygulamalarında kendinizi ne kadar yeterli algılıyorsunuz sorusunu 

cevaplamak üzere hazırlanmıĢtır. Verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları 

kullanılmıĢtır. 
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BULGULAR 

 

Tablo 1. Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarını 

kullanma sıklıklarına iliĢkin dağılım 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçme Değerlendirme 

Uygulamaları 

Her 

Zaman 

Çoğu 

Zaman 

Ara 

Sıra 

Çok 

Seyrek 

Hiçbir 

Zaman 

n % n % n % n % n % 

1- Yapacağım sınavın amacını 

belirlerlerim. 
135 48.0 146 52.0 - - - - - - 

2-Öğrencilerin duyuĢsal (ilgi,tutum 

v.b.) özelliklerini dikkate alırım. 
146 52.0 127 45.2 8 2.8 - - - - 

3.Hedef davranıĢlar ile yapılacak 

sınav arasında iliĢki kurarım. 
112 39.9 140 49.8 18 6.4 11 3.9 - - 

4-Ölçme-değerlendirme yaparken 

öğrencilerin bireysel özelliklerini 

dikkate alırım. 

169 60.1 106 37.7 6 2.1 - - - - 

5-Her ünite için ölçme ve 

değerlendirme yaparım. 
96 34.2 119 42.3 57 

20.

3 
9 3.2 - - 

6-Ölçmek istediğim davranıĢlar için 

uygun koĢullar oluĢtururum. 
156 55.5 105 37.4 11 3.9 9 3.2 - - 

7-Uygulama sınavları dıĢında yazılı 

sınav da yaparım. 
8 2.8 25 8.9 93 

33.

1 
55 19.6 100 35.6 

8-Ölçme aracını geçerliğini 

sağlamak için belirtke tablosu 

hazırlarım. 

102 36.3 86 30.6 55 
19.

6 
18 6.4 20 7.1 

9-Öğrencilerden beklediğim kritik 

(önemli) davranıĢları tespit ederim. 
161 57.3 87 31.0 33 

11.

7 
- - - - 

10-Sadece davranıĢın meydana gelip 

gelmediğini puanlamak için bir ölçek 

hazırlarım. 

58 20.6 103 36.7 91 
32.

4 
9 3.2 20 7.1 

11-Hazırladığım ölçme aracının 

güvenirliğini sağlarım. 
64 22.8 91 32.4 103 

36.

7 
12 4.3 11 3.9 

12-Ölçme sonuçlarından öğrencileri 

haberdar ederim. 
157 55.9 84 29.9 40 

14.

2 
 -    -   - - 
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13-Öğrencinin sosyal aktivitelere katılıp 

katılmaması vereceğim notu etkilemez. 
70 24.9 89 31.7 94 33.5 8 2.8 20 7.1 

14-Öğrenciyi değerlendirirken sadece kendi 

gözlemlerimi kullanırım. 

17

2 
61.2 91 32.4 18 6.4 - - - - 

15-Performansa (beceriye) daha yüksek not 

veririm. 
58 20.6 77 27.4 69 24.6 37 13.2 40 14.2 

16- Ölçülecek her davranıĢı puanlarım. 164 58.4 93 33.1 24 8.5 - - - - 

17-Öğrencinin haylaz yada uslu oluĢu puanlama 

yaparken vereceğim kararı etkilemez. 
29 10.3 46 16.4 124 44.1 23 8.2 59 21.0 

18-Öğrencinin sosyo-ekonomik durumu puanlama 

yaparken vereceğim kararı etkilemez. 
13 4.6 - - 31 11.0 26 9.3 211 75.1 

19-Öğrencinin cinsiyeti puanlama yaparken 

vereceğim kararı etkilemez. 
66 23.5 33 11.7 47 16.7 23 8.2 112 39.9 

20. Öğrencilerden ne beklendiğini ve öğrencilerin 

hangi ölçütlerle değerlendirileceği hakkında 

ayrıntılı bilgiler veririm. 

162 57.7 110 39.1 9 3.2 - - - - 

21- Sadece öğretimin sonunda değil, öğretimin 

her aĢamasında sürekli ölçme-değerlendirme 

yaparım. 

75 26.7 128 45.6 66 23.5 12 4.3 - - 

22- Tek bir ölçme yöntemine bağlı kalmayıp çeĢitli 

ölçümler yaparım. 
45 16.6 78 27.8 134 47.7 14 5.0 10 3.6 

23- Öğrencileri gözlemlerken video kullanırım. - - 11 3.9 19 6.8 34 12.1 217 77.2 

24- Öğrenci baĢarısını ölçerken istenilen 

davranıĢın ne dereceye kadar karĢılandığını 

gösteren çizelgeler hazırlarım. 

7 2.5 80 28.5 84 29.9 30 10.7 80 28.5 

25- Öğrenci baĢarısını ölçerken öğrencinin 

gerçekleĢtirmesi beklenen performans tanımlarını, 

farklı boyut ve düzeylere bölünerek gösteren bir 

ölçek hazırlarım. 

14 5.0 50 17.8 55 19.6 46 16.4 116 41.3 

26- Öğrencinin çalıĢmaları, gösterdiği gayreti, 

geçirdiği süreci ve özgün çalıĢmalarının bir dosya 

içinde toplanmasını sağlarım. 

7 2.5 28 10.0 22 7.8 44 15.7 180 64.1 

27- Öğrenciyi değerlendirirken sonuca değil 

sürece dikkat ederim. 
50 17.8 102 36.3 92 32.7 23 8.2 14 5.0 

28- Değerlendirme yaparken öğrencinin kendi 14 5.0 50 17.8 39 13.9 38 13.5 140 49.8 
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Tablo 1‘de araĢtırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarını kullanma oranları incelendiğinde; ―Öğrencilerin duyuĢsal (ilgi,tutum v.b.) 

özelliklerini dikkate alırım‖ davranıĢına öğretmenlerin %52.0‘si her zaman seçeneğini 

iĢaretlerken çok seyrek ve hiçbir zaman seçeneğini iĢaretleyen öğretmen bulunmamaktadır. 

―Uygulama sınavları dıĢında yazılı sınav da yaparım‖. DavranıĢını öğretmenlerin %2.8‘i her 

zaman, %35.6‘sı da hiçbir zaman kullandıklarını belirtmektedir. ―Öğrencileri gözlemlerken 

video kullanırım‖ davranıĢını öğretmenlerin %77.2‘si hiçbir zaman kullanmadıklarını 

belirtmektedir. ―Öğrencinin çalıĢmalarını, gösterdiği gayreti, geçirdiği süreci ve özgün 

çalıĢmalarının bir dosya halinde toplanmasını sağlarım (portfolyo)‖, davranıĢını 

öğretmenlerin %64.1‘i hiçbir zaman, %15.7‘si çok seyrek kullandıklarını belirtmektedir. 

―Değerlendirme yaparken öğrencinin arkadaĢını değerlendirmesini sağlarım‖. DavranıĢını 

öğretmenlerin %65.8‘si hiçbir zaman kullanmadıklarını belirtmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

kendini değerlendirmesini sağlarım 

29- Değerlendirme yaparken öğrencinin 

arkadaĢını değerlendirmesini sağlarım. 
5 1.8 30 10.7 36 12.8 25 8.9 185 65.8 

30- Öğrencinin arkadaĢını değerlendirmesi ve 

kendini değerlendirme sürecini değerlendirmenin 

bir parçası olarak kabul edip nota yansıtırım. 

5 1.8 28 10.0 41 14.6 19 6.8 188 66.9 

31- Değerlendirme sürecine velinin de katılımını 

sağlarım 
9 3.2 60 21.4 60 21.4 25 8.9 127 45.2 

32- Değerlendirme yaparken öğrencinin kiĢisel 

çalıĢmalarını dikkate alırım. 
139 49.5 107 38.1 35 12.5 - - - - 

33-Öğrencilere kendilerinin de seçebileceği 

bireysel/grup projeleri veririm. 
19 6.8 81 28.8 84 29.9 28 10.0 69 24.6 

34-Öğrencinin derse katılımına (sürece) daha 

yüksek not veririm. 
74 26.3 71 25.3 96 34.2 19 6.8 21 7.5 
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Tablo 2.Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarında yeterlik algılarına iliĢkin görüĢlerin dağılımı 

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme Yeterliği 

Tamamen 

Yeterliyim 

Oldukça 

Yeterliyim 

Orta          

Düzeyde 

Yeterliyim 

Biraz 

Yeterliyim 

Hiç 

Yeterli 

Değilim 

n % n % n % n % n % 

1.Yapacağım sınavın amacını belirlerlerim. 150 53.4 131 46.6 - - - - - - 

2-Öğrencilerin duyuĢsal (ilgi,tutum v.b.) 

özelliklerini dikkate alırım. 
144 51.2 137 48.8 - - - - - - 

3.Hedef davranıĢlar ile yapılacak sınav 

arasında iliĢki kurarım. 
146 52.0 119 42.3 16 5.7 - - - - 

4-Ölçme-değerlendirme yaparken 

öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate 

alırım. 

147 52.3 122 43.4 12 4.3 - - - - 

5-Her ünite için ölçme ve değerlendirme 

yaparım. 
117 41.6 128 45.6 36 12.8 - - - - 

6-Ölçmek istediğim davranıĢlar için uygun 

koĢullar oluĢtururum. 
153 54.4 110 39.1 18 6.4 - - - - 

7-Uygulama sınavları dıĢında yazılı sınav 

da yaparım. 
38 13.5 104 37.0 66 23.5 33 11.7 40 14.2 

8-Ölçme aracını geçerliğini sağlamak için 

belirtke tablosu hazırlarım. 
109 38.8 75 26.7 50 17.8 31 11.0 16 5.7 

9- Öğrencilerden beklediğim kritik 

(önemli) davranıĢları tespit ederim. 
189 67.3 72 25.6 11 3.9 9 3.2 - - 

10-Sadece davranıĢın meydana gelip 

gelmediğini puanlamak için bir ölçek 

hazırlarım. 

141 50.2 79 28.1 29 10.3 23 8.2 9 3.2 

11-Hazırladığım ölçme aracının 

güvenirliğini sağlarım. 
129 45.9 99 35.2 34 12.1 19 6.7 - - 

12-Ölçme sonuçlarından öğrencileri 

haberdar ederim. 
191 68.0 81 28.8 9 3.2 - - - - 

13-Öğrencinin sosyal aktivitelere katılıp 

katılmaması vereceğim notu etkilemez. 
170 60.5 101 35.9 10 3.6 - - - - 

14-Öğrenciyi değerlendirirken sadece kendi 186 66.2 88 31.3 7 2.5 - - - - 
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gözlemlerimi kullanırım. 

15- Performansa (beceriye) daha yüksek 

not veririm. 
167 59.4 95 33.8 19 6.8 - - - - 

16-Ölçülecek her davranıĢı puanlarım. 177 63.0 98 34.9 6 2.1 - - - - 

17-Öğrencinin haylaz yada uslu oluĢu 

puanlama yaparken vereceğim kararı 

etkilemez. 

183 65.1 57 20.3 41 14.7 - - - - 

18-Öğrencinin sosyo-ekonomik durumu 

puanlama yaparken vereceğim kararı 

etkilemez. 

76 27.0 84 29.9 101 35.9 8 2.8 12 4.3 

19-Öğrencinin cinsiyeti puanlama yaparken 

vereceğim kararı etkilemez. 
192 68.3 69 24.6 20 7.1 - - - - 

20. Öğrencilerden ne beklendiğini ve 

öğrencilerin hangi ölçütlerle 

değerlendirileceği hakkında ayrıntılı 

bilgiler veririm. 

178 63.3 92 32.7 11 3.9 - - - - 

21. Sadece öğretimin sonunda değil, 

öğretimin her aĢamasında sürekli ölçme-

değerlendirme yaparım. 

143 50.9 117 41.6 21 7.5 - - - - 

22.  Tek bir ölçme yöntemine bağlı 

kalmayıp çeĢitli ölçümler yaparım.. 
85 30.2 142 50.5 47 16.7 7 2.5 - - 

23. Öğrencileri gözlemlerken video 

kullanırım. 
11 3.9 90 32.0 25 8.9 15 5.3 140 49.8 

24. Öğrenci baĢarısını ölçerken istenilen 

davranıĢın ne dereceye kadar karĢılandığını 

gösteren çizelgeler hazırlarım. 

16 5.7 133 47.3 53 18.9 22 7.8 57 20.3 

25. Öğrenci baĢarısını ölçerken öğrencinin 

gerçekleĢtirmesi beklenen performans 

tanımlarını, farklı boyut ve düzeylere 

bölünerek gösteren bir ölçek hazırlarım. 

13 4.6 102 36.3 53 18.9 34 12.1 79 28.1 
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26. Öğrencinin çalıĢmaları, gösterdiği 

gayreti, geçirdiği süreci ve özgün 

çalıĢmalarının bir dosya içinde 

toplanmasını sağlarım. 

14 5.0 72 25.6 36 12.8 24 8.5 135 48.0 

27. Öğrenciyi değerlendirirken sonuca değil 

sürece dikkat ederim. 
135 48.0 131 46.6 15 5.4 - - - - 

28.  Değerlendirme yaparken öğrencinin 

kendi kendini değerlendirmesini sağlarım 
16 5.7 142 50.5 26 9.3 9 3.2 88 31.3 

29. Değerlendirme yaparken öğrencinin 

arkadaĢını değerlendirmesini sağlarım. 
13 4.6 92 32.7 27 9.6 23 8.2 126 44.8 

30. Öğrencinin arkadaĢını 

değerlendirmesini yada kendini 

değerlendirmesi sürecini değerlendirmenin 

bir parçası olarak kabul edip nota 

yansıtırım. 

17 6.0 91 32.4 22 7.8 27 9.6 124 44.1 

31. Değerlendirme sürecine velinin de 

katılımını sağlarım 
18 6.4 92 32.7 42 14.9 32 11.4 97 34.5 

32. Değerlendirme yaparken öğrencinin 

kiĢisel çalıĢmalarını dikkate alırım. 
135 48.0 129 45.9 17 6.0 - - - - 

33. Öğrencilere kendilerinin de seçebileceği 

bireysel/grup projeleri veririm. 
42 14.9 93 33.1 86 30.6 21 7.5 39 13.9 

34. Öğrencinin derse katılımına (sürece) 

daha yüksek not veririm.  
155 52.2 110 39.1 16 5.7 - - - - 
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Tablo 2 de araĢtırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarında göreli olarak kendilerini yeterli algılama oranları incelendiğinde; 

―Yapacağın sınavın amacını belirlerim‖ davranıĢına öğretmenlerin %53.4‘ü tamamen 

yeterliyim, %46.6‘sı oldukça yeterliyim seçeneğini iĢaretlerken orta düzeyde yeterliyim, 

biraz yeterliyim ve hiç yeterli değilim seçeneğini iĢaretleyen öğretmen bulunmamaktadır. 

―Öğrencilerden beklediğim kritik(önemli) davranıĢları tespit ederim‖. DavranıĢına 

öğretmenlerin %67.3‘ü tamamen yeterliyim, %25.6‘sı oldukça yeterliyim seçeneğini 

iĢaretlediği bulunmaktadır. ―Öğrencileri gözlemlerken video kullanırım‖. DavranıĢına 

öğretmenlerin %49.8‘i hiç yeterli değilim seçeneğini iĢaretlemiĢtir. ―Öğrenci baĢarısını 

ölçerken istenilen davranıĢın ne dereceye kadar karĢılandığını gösteren çizelgeler hazırlarım 

(dereceleme ölçeği)‖. DavranıĢına öğretmenlerin %47.3‘ü oldukça yeterliyim seçeneğini 

iĢaretlemiĢtir. ―Öğrencinin çalıĢmalarını, gösterdiği gayreti, geçirdiği süreci ve özgün 

çalıĢmalarının bir dosya halinde toplanmasını sağlarım (portfolyo)‖. DavranıĢına 

öğretmenlerin %48‘i hiç yeterli değilim seçeneğini iĢaretlemiĢtir. ―Değerlendirme yaparken 

öğrencinin kendi kendini değerlendirmesini sağlarım‖. DavranıĢına öğretmenlerin %50.5‘i 

oldukça yeterliyim seçeneğini iĢaretlemiĢtir. ―Değerlendirme sürecine ailenin de katılımını 

sağlarım‖. DavranıĢına öğretmenlerin %34.5‘i hiç yeterli değilim ve %11.4‘ü biraz 

yeterliyim seçeneğini iĢaretlemiĢtir. 

 

TARTIġMA 

AraĢtırma sonucu, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarını çoğunlukla 

kullandıklarını göstermektedir. Erdemir (2007) araĢtırmasında, öğrenci baĢarısının ölçme ve 

değerlendirme kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına iliĢkin inançları konusunda 

öğretmenlerin % 44.6‘sı çoğu zaman seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Bu görüĢün öğretmenler 

tarafından belirtilmiĢ olması önemlidir. Beden eğitimi öğretmenlerinin en çok kullandıkları 

seçeneklerden biri olan bireysel geliĢime dikkat etme seçeneğine paralel sonuç gösteren 

Balyan‘ın (2003) araĢtırmasında da, ―Değerlendirmelerde bireysel geliĢime dikkat ederim‖ 

sorusuna öğretmenlerin %56.9‘u katılıyorum cevabı vermiĢtir (3). Aynı Ģekilde ölçülecek her 

davranıĢı puanlarım seçeneğine verilen cevaplar Candur (2007) ve Kaya (2004)‘ün 
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çalıĢmalarının sonucu ile paralellik göstermektedir. Bu sonuçlar bizim bulgularımızı 

destekler niteliktedir (16, 17). 

AraĢtırmamızda beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme uygulamaları 

içinde en az oranda kullandıklar dört seçenek; video, portfolyo, akran değerlendirme ve yazılı 

sınavlardır. Portfolyo ve akran değerlendirme alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri 

içersinde yer almaktadır (14). Flowers ve ark. (2005)‘in yaptığı araĢtırma sonucunda da 

öğretmenler, alternatif değerlendirmenin en büyük etkisinin değerlendirme sürecini uzatması 

ve iĢ yükünde artıĢa yol açması olarak belirtmeleri uygulamalarının az kullanılma sebebi 

olarak gösterilebilir (18). Benzer Ģekilde Orhan (2007) da yaptığı araĢtırmada da programın 

değiĢmesine rağmen öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini daha az 

kullandıkları belirtilmektedir. Öğretmenlerin %57‘si bu tür yöntemleri kullanmanın zaman 

açısından sıkıntı oluĢturduğunu düĢünmektedir (19). 

Arık (2006) araĢtırmasında öğretmenlerin ―portfolyo‖ kavramı ile ilgili kavrama 

düzeyine bakmıĢtır (20). Öğretmenlerin %76‘sında yanlıĢ kavrama, %7‘sinde ise kavram 

yanılgısı olduğu bulunmuĢtur. Portfolyo değerlendirme kavramı, öğretim sürecine daha çok 

son yıllarda giren bir kavramdır ve öğrenci baĢarısındaki geliĢimin izlenerek belirlenmesi 

amacını taĢımaktadır. Özellikle bu kavramı yanlıĢ algılayan öğretmenler dikkate alındığında, 

öğretim sürecine yeni giren bu uygulamanın fazla bilinmediği görülmektedir. Benzer Ģekilde 

Parmaksız (2004)‘ın araĢtırmasında, sosyal bilgiler öğretmenlerinin %70.6‘sı portfolyo 

değerlendirmeyi hiçbir zaman kullanmadıklarını belirtmiĢlerdir (21). Verilen bu araĢtırma 

sonuçları bizim bulgularımızı destekler niteliktedir. 

Yıldız‘ın (2006) araĢtırmasında beden eğitimi öğretmenlerine derslerinde görsel ve 

iĢitsel öğretim teknolojilerini hangi nedenden dolayı kullanmadıkları sorulmuĢ ve 

kullanmama nedeni olarak birinci sırada ―okulda olmaması‖, ikinci sırada ise ―derslerinin 

kullanmayı gerektirmemesi‖ ifadelerini öne sürdükleri görülürken (22), benzer Ģekilde 

Yılmaz‘ın (2007) araĢtırmasında da, ―performansın görüntülü olarak değerlendirilmesi‖ 

seçeneğine araĢtırmaya katılan beden eğitimi öğretmeninin %94‘ü hiçbir zaman seçeneğini 

iĢaretlediği bulunmuĢtur (23). Beden eğitimi derslerinin büyük oranda uygulamalara dayalı 

olması, öğretmenlerin yazılı sınavları daha az kullanmasının nedeni olarak düĢünülebilir.  

Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarının oranlarına 

bakıldığında (Tablo 2); Beden eğitimi öğretmenlerinin göreli olarak kendilerini yetersiz 

olarak algıladıkları ölçme-değerlendirme uygulamalarından dereceleme ölçeği alternatif 
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ölçme yönteminin (24), portfolyo ve akran değerlendirme ise alternatif değerlendirme 

yönteminin içinde yer almaktadır (25). Doğan (2005)‘in araĢtırmasında alternatif ölçme ve 

değerlendirme yaklaĢımları hakkında öğretmenlerin % 20‘sinin ―hiç bilgileri olmadığı‖, 

sonucu ortaya çıkmıĢtır (26). GüneĢ (2007)‘nin araĢtırmada da ―çok yönlü değerlendirme için 

alternatif ölçme araçlarını belirleyebilme‖ yeterliğine tam olarak sahip olduğunu düĢünen 60 

kiĢi grubun %19,7‘sini oluĢturmaktadır (8). 

Yıldız (2006) da araĢtırmasında beden eğitimi öğretmenlerinin yaklaĢık yarısının görsel 

ve iĢitsel öğretim teknolojileri kullanmadıkları, dörtte birinin ise ara sıra kullandığı 

görülmüĢtür (22). Türkiye‘de genel olarak öğretmenlerimizin, okullarında olmasına rağmen 

görsel ve iĢitsel öğretim teknolojilerini öğrenme-öğretme ortamlarında kullanmaması 

yaĢanılan bir gerçektir. Yapılan birçok araĢtırma bu sonucu desteklemektedir. Öğretmenlerin, 

öğretim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabilme ve geliĢen teknolojileri takip etme 

adına ciddi bir hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime gereksinimleri olduğu düĢünülmektedir 

(27). 

Bu bulgular ıĢığında aĢağıdaki öneriler getirilebilir; 

1-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında ölçme ve değerlendirme uygulamalarının teorik ve 

uygulamalı olarak yürütülmesi, 

2-Milli Eğitim Bakanlığı‘nın beden eğitimi öğretmenlerini kısa süreli ölçme ve değerlendirme 

seminerinden geçirmesi mümkün görülmemektedir. Bu yüzden MEB bünyesinde ölçme– 

değerlendirme ile ilgili bir birim kurulması ve illerde sürekli seminerler verilmesi. 
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