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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

 

10 Haziran 2005 Cuma 

 

 

09:00-10:00 Kayıt 

10:00-10:30 AçılıĢ 

10:30-11:00 “Demokrasi ve BarıĢ için Spor  “ 

Resim,Kompozisyon ve ġiir YarıĢması Ödül Töreni 

 

11:00- 12:00  I. Oturum    

 

Oturum BaĢkanı Prof.Dr. Füsun Öztürk Kuter 

 

11:00-11:30 

 

11:30-12:00 

Davetli KonuĢmacı : 

Prof.Dr. HASAN KASAP  

 “Spor Kültürü Odaklı Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımı” 

Prof.Dr. CANER AÇIKADA 

“ Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin Gelişimi ” 

 

12:00-13:00   Öğle Arası.    

 

13:00- 14:00  II. Oturum   

Oturum BaĢkanı Prof.Dr. Gıyasettin Demirhan 

I.  

13:00-13:15 BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ UYGULAMALARINDA ÖĞRETĠM STĠL VE YAKLAġIMLARININ 

ÇOKLU ZEKA KURAMINA ĠLĠġKĠN KULLANIMI 

HÜSEYĠN ÇAMLIYER, H. FEHMĠ MAVĠ, E. NĠLAY DAġDAN, HATĠCE ÇAMLIYER 

13:15-13:30 BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDAKĠ ÖĞRENCĠLERĠN   ÇOKLU ZEKA KURAMINA  

ĠLĠġKĠN ZEKA PROFĠLLERĠ VE UYGULANAN  

YETENEK GĠRĠġ SINAVLARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ  

COġKUN BAYRAK,  MEHMET ALĠ ÇELĠKSOY   SEMA ÇELĠKSOY     

13:30-13:45 BECERĠ ÖĞRENĠMĠNDE HAYAL ETME VE BĠOFEEDBACK KULLANIMI 

HAKAN KOLAYĠġ 

13:45-14:00 TartıĢma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14:00-15:00   III. Oturum   

Oturum BaĢkanı Prof.Dr.Caner Açıkada 

II.  

14:00-14:15  DERS DIġI OKUL SPOR ETKĠNLĠKLERĠNE YÖNELĠK ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ: Mersin Ġli Örneği. 

ZEKAĠ PEHLĠVAN 

14:15-14:30 ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ ĠLE 

ĠLGĠLĠ TUTUM VE UYGULAMALARI 

 ERKAN FARUK ġĠRĠN                      ĠBRAHĠM BOZKURT  

14:30-14:45 ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNĠN  

AMAÇ VE ĠÇERĠĞĠNE ĠLĠġKĠN SORUNLAR 

 MURAT ÖZġAKER                 ADNAN ORHUN 

14:45-15:00 TartıĢma 

 

15:00-15:30   Ara.    

 

4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 
10-11 HAZĠRAN BURSA 

15:30-16:30  IV. Oturum   

 

Oturum BaĢkanı Prof.Dr. Hatice Çamlıyer 

 

15:30-15:45 
PERGAMON ( BERGAMA)  

MEDENĠYETĠNDE BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR KÜLTÜRÜNÜN ĠNCELENMESĠ 

Selman CUTUK, KürĢad SERTBAġ, Ahmet GÖNENER ELMAN 

15:45-16:00 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERS ETKĠNLĠĞĠNE KATILAN BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR 

YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA UYGULANAN 

BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR DERSĠNĠN ÖNCELĠKLĠ AMAÇLARININ 

 NE OLDUĞU KONUSUNDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

MURAT TEKĠN  

16:00-16:15 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ SINIF ĠÇĠ ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ 

DĠLġAD MĠRZEOĞLU, MÜBERRA ÇELEBĠ,GÜLSEN ÖZCAN 

16:15-1630 TartıĢma 

 

 

16:30-17.00 Poster TartıĢma 

 

17:00         “Kent  Müzesi Ziyareti”     

    

 

19:30          KOKTEYL   “Umurbey TOFAġ Anadolu Arabaları Müzesi”    

    

 

 

 

 



4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

 

11 Haziran 2005 Cumartesi 

 

09:00-10:30   V. Oturum   

 

Oturum BaĢkanı Prof.Dr. Yavuz TaĢkıran  

III.  

09:00-09:15 BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN BESLENME ĠLE ĠLGĠLĠ TUTUMLARI VE BĠLGĠ DÜZEYLERĠ 

ERKAN FARUK ġĠRĠN, ĠBRAHĠM BOZKURT 

09:15-09:30 BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI 

RAMĠZ ARABACI, CEMALĠ ÇANKAYA 

09:30-09:45 BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ SORUNLARININ  

CĠNSĠYET FAKTÖRÜ AÇIġINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

M.N.SALMAN., E .R. ÇALGIN., S.SALMAN 

09:45-10:00 BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

 YARATICILIK DÜZEYLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 

DĠLġAD MĠRZEOĞLU, SERAP EMĠR 

10:00-10:30 TartıĢma 

 

10:30-11:00   Ara.    

 

11:00-12:30    VI. Oturum   

 

Oturum BaĢkanı Prof.Dr. Hasan Kasap  

 

11:00-11:15 ÜNĠVERSĠTEDE ÖĞRENĠM GÖREN SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN GENÇLERĠN PROBLEM ÇÖZME 

BECERĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Mehibe AKANDERE     Fatma ARSLAN        Ekrem BOYALI*    Elife KAYA 

11:15-11:30 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN 

PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI 

 Füsun ÖZTÜRK ġenay KOPARAN  Mine TOPSAÇ    Güven ÖZKAYA 

11:30-11:45 LĠSE SPOR ALANI ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEKĠ OLGUNLUK DÜZEYLERĠNE 

 ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME  

RÜÇHAN ÖZKILIÇ, Nimet HAġIL KORKMAZ 

11:45-12:00 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN 

ĠLK VE  ORTA ÖĞRENĠMLERĠ SIRASINDA  BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSLERĠNDE 

 BEDENSEL CEZA ALMA DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ 

Nimet HAġIL KORKMAZ, Füsun ÖZTÜRK  

12:00-12:30 TartıĢma 

 

12:30-13:30   Öğle Arası.    

 



 

 
4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

13:30-15:00 VII. Oturum   

 

Oturum BaĢkanı  Yard. Doç.Dr. Mehmet  ġahin 

13:30-13:45 BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORDA ALTERNATĠF PROGRAM YAKLAġIMLARI: SPOR EĞĠTĠMĠ VE KĠġĠSEL VE 

SOSYAL SORUMLULUK ÖĞRETME MODELLERĠ 

HASAN FEHMĠ MAVĠ 

13:45-14:00 ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ĠLK KADEME   BEDEN  EĞĠTĠMĠ DERSLERĠ ĠÇĠN   

GELĠġĠMSEL BEDEN EĞĠTĠMĠ MODELĠ 

FERDA GÜRSEL 

14:00-14:15 SPORLA EĞĠTĠM-OKUL SPORU SORUNLARI VE OKUL SPORUNDA YENĠ BĠR YAPILANDIRMA 

ÖNERĠSĠ 

NURULLAH CANDAN   

14:15-14:30 BURSA ĠLĠNDE BULUNAN ANA OKULLARINDAKĠ ÖĞRENCĠ VELĠLERĠNĠN  

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORA ĠLĠġKĠN BAKIġ AÇILARI 

SADETTĠN EROL, N.HAġIL KORKMAZ, Z.A. ACAR 

14:30-15:00 TartıĢma 

 

15:00-15:30   Ara.    

 
 

15:30-16:45   VIII. Oturum   

 

Oturum BaĢkanı Yard. Doç Dr. Nimet HaĢıl  Korkmaz 

 

 

15:30-15:45 

BURSA ĠLĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN  MESLEKĠ VE SOSYAL 

 TERCĠHLERĠNĠN GÖRÜNTÜSÜ 

FARUK KORKMAZ, SALĠH ERDEN, RAMĠZ ARABACI, BÜLENT EDĠZ, AYGÜL AKÇA 

15:45-16:00 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM 

ELEMANLARININ Ġġ DOYUMU VE Ġġ STRESĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 

MUSTAFA SARITAġ 

16:00-16:15 
SPORDA PERFORMANSIN ARTTIRILMASINDA MÜZĠĞĠN ETKĠSĠ 

GÜLġEN ERDAL 

16:15-1630 ĠLKÖĞRETĠM, LĠSE VE ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 

KAVRAMLARI VE ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

M  KANGALGĠL, D. HÜNÜK, G DEMĠRHAN  

16:30-16.45 TartıĢma 

 

 

 

17:00   KapanıĢ.    

 

 

 



 

4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

POSTER BĠLDĠRĠLER 

PB-01                      BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ ÖĞRETĠM  

ELEMANLARININ NĠTELĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

HÜSEYĠN ÖZKAN, SALĠH GÖKHAN ĠREZ, GÖNÜL ĠREZ BABAYĠĞĠT 

PB-02             BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN SINIF ĠÇĠ DAVRANIġLARI VE ETKĠLĠ  

ÖĞRETMEN TĠPLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

ENVER DÖġYILMAZ, VOLKAN KARġĠT 

PB-03                                                  OPTOELEKTRONĠK ÖLÇME VE TEST CĠHAZLARI 

ELDAR MUSAYEV 

PB- 04                         ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠNBEDEN EĞĠTĠMĠ DERSLERĠNE ĠLĠġKĠN  

GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

MEHMET GÜLLÜ, GONCA KORUCU 

PB- 05                                                                               GELĠġĠMSEL OYUN 

FERDA GÜRSEL 

PB- 06                     BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN LĠSE                                                      

                              ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR DERSĠNE KARġI GÖSTERMĠġOLDUKLARI 

                                                                            TUTUM VE GÖRÜġLERE ETKĠSĠ 

MURAT TEKĠN, BAHADIR DEMĠR, ÖZDEN TAġĞIN 

PB- 07              TÜRKĠYE‟DE BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÇALIġMALARI (TÜRKĠYE ĠDMAN CEMĠYETĠ ĠTTĠFAKI                      

                                                                                 DÖNEMĠ  (1922 – 1936) VE ÖNCESĠ GELĠġMELER) 

MURAT ÖZMADEN, BĠLGE ÖZMADEN 

PB- 08         DENĠZLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDAKĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN KARġILAġTIKLARI 

GÜÇLÜKLER VE OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN GÖRÜġLERĠ 

GONCA KORUCU, HACALET MOLLAOĞULLARI 

PB- 09                 7 - 8 YAġ ERKEK ÇOCUKLARINDA FĠZĠKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERĠ ARASINDAKĠ                               

                                                                                   ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

FEHĠME HASLOFÇA, ERCAN HASLOFÇA, EMĠNE KUTLAY 

PB- 10                                         7-15 YAġ GRUBUNDA SPOR YAPAN BAY VE BAYANLARIN   SOSYO-   EKONOMĠK  

SEVĠYELERĠNĠ ARAġTIRILMASI 

HAMDĠ PEPE, A. NĠYAZĠ  ĠNAL, BURHAN ÇUMRALIGĠL 

PB- 11               BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSLERĠNDE ÇALIġMA YAPRAKLARININ KULLANILMA NEDENLERĠ 

NĠMET HAġIL KORKMAZ, ATĠLLA ĠLHAN, MEHMET YAVAġ 

PB- 12                     KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠLE BEDEN                       

                      EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ 4. SINIF                   

                                              ÖĞRENCĠLERĠNĠN UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

BETÜL BAYAZIT, YILDIZ ÖZTAN ULUSOY 

 

 



 

4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 
ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

Ġçindekiler 
SÖZEL BĠLDĠRĠLER  

Davetli KonuĢmacı 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETĠMĠNDE ĠNTER DĠSĠPLĠNER ÖĞRETĠM YAKLAġIMI 

HASAN KASAP 

 

Davetli KonuĢmacı 

BEDEN EĞITIMI VE SPOR BILIMLERININ GELIġIMI 

CANER AÇIKADA 

 

SB-01 

BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ UYGULAMALARINDA ÖĞRETĠM STĠL VE YAKLAġIMLARININ  

ÇOKLU ZEKA KURAMINA ĠLĠġKĠN KULLANIMI 

HÜSEYĠN ÇAMLIYER, H. FEHMĠ MAVĠ, E. NĠLAY DAġDAN, HATĠCE ÇAMLIYER 

 

SB-02 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDAKĠ ÖĞRENCĠLERĠN          ÇOKLU ZEKA KURAMINA  ĠLĠġKĠN ZEKA 

PROFĠLLERĠ VE UYGULANAN YETENEK GĠRĠġ SINAVLARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ 

COġKUN BAYRAK,  MEHMET ALĠ ÇELĠKSOY   SEMA ÇELĠKSOY     

 

SB-03 

BECERĠ ÖĞRENĠMĠNDE HAYAL ETME VE BĠOFEEDBACK KULLANIMI 

HAKAN KOLAYĠġ 

 

SB-04 

DERS DIġI OKUL SPOR ETKĠNLĠKLERĠNE YÖNELĠK ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ: Mersin Ġli Örneği. 

ZEKAĠ PEHLĠVAN 

 

SB-05 

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ ĠLE 

 ĠLGĠLĠ TUTUM VE UYGULAMALARI 

 ERKAN FARUK ġĠRĠN                      ĠBRAHĠM BOZKURT 

 

SB-06  

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNĠN AMAÇ VE ĠÇERĠĞĠNE ĠLĠġKĠN SORUNLAR 

 MURAT ÖZġAKER                 ADNAN ORHUN 

 

SB-07 

PERGAMON ( BERGAMA)  

MEDENĠYETĠNDE BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR KÜLTÜRÜNÜN ĠNCELENMESĠ 

Selman CUTUK, KürĢad SERTBAġ, Ahmet GÖNENER ELMAN 

 

SB-08 

  

 



ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERS ETKĠNLĠĞĠNE KATILAN BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA UYGULANAN BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR DERSĠNĠN ÖNCELĠKLĠ 

AMAÇLARININ NE OLDUĞU KONUSUNDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

MURAT TEKĠN 

SB-09  

ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF ĠÇĠ ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ 

DĠLġAD MĠRZEOĞLU, MÜBERRA ÇELEBĠ,GÜLSEN ÖZCAN 

 

 

 

4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

SB-10 

 BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN BESLENME ĠLE ĠLGĠLĠ TUTUMLARI VE BĠLGĠ DÜZEYLERĠ  

ERKAN FARUK ġĠRĠN, ĠBRAHĠM BOZKURT 

 

SB-11  

BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI  

RAMĠZ ARABACI, CEMALĠ ÇANKAYA 

 

SB-12 

BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ SORUNLARININ CĠNSĠYET FAKTÖRÜ AÇIġINDAN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

M.N.SALMAN., E .R. ÇALGIN., S.SALMAN 

 

SB-13 

BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK DÜZEYLERĠNĠN 

KARġILAġTIRILMASI 

DĠLġAD MĠRZEOĞLU, SERAP EMĠR 

 

SB-14 

ÜNĠVERSĠTEDE ÖĞRENĠM GÖREN SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN GENÇLERĠN PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ  

Mehibe AKANDERE     Fatma ARSLAN        Ekrem BOYALI*    Elife KAYA 

 

SB-15 

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROBLEM ÇÖZME 

BECERĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI  
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FERDA GÜRSEL 
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SPORLA EĞĠTĠM-OKUL SPORU SORUNLARI VE OKUL SPORUNDA YENĠ BĠR YAPILANDIRMA ÖNERĠSĠ 

NURULLAH CANDAN   
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SADETTĠN EROL, N.HAġIL KORKMAZ, Z.A. ACAR 
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MUSTAFA SARITAġ 
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SPORDA PERFORMANSIN ARTTIRILMASINDA  MÜZĠĞĠN ETKĠSĠ 

GÜLġEN ERDAL 
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ĠLKÖĞRETĠM, LĠSE VE ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR KAVRAMLARI VE ETKĠNLĠKLERĠ 

HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

M  KANGALGĠL, D. HÜNÜK, G DEMĠRHAN 
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HÜSEYĠN ÖZKAN, SALĠH GÖKHAN ĠREZ, GÖNÜL ĠREZ BABAYĠĞĠT 

 

PB-002             BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN SINIF ĠÇĠ DAVRANIġLARI VE ETKĠLĠ  

ÖĞRETMEN TĠPLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

ENVER DÖġYILMAZ, VOLKAN KARġĠT 

 

PB-003                                                  OPTOELEKTRONĠK ÖLÇME VE TEST CĠHAZLARI 

ELDAR MUSAYEV 

 

PB- 004                         ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠNBEDEN EĞĠTĠMĠ DERSLERĠNE ĠLĠġKĠN  

GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

MEHMET GÜLLÜ, GONCA KORUCU 

 

PB- 005                                                                               GELĠġĠMSEL OYUN 

FERDA GÜRSEL 

 

PB- 006                     BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN LĠSE                                                      

                              ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR DERSĠNE KARġI GÖSTERMĠġOLDUKLARI 

                                                                            TUTUM VE GÖRÜġLERE ETKĠSĠ 
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SPOR KÜLTÜRÜ ODAKLI DĠSĠPLĠNLER ARASI 

ÖĞRETĠM YAKLAġIMI

 

 Prof. Dr. Hasan Kasap 

Özet: 

Disiplinler arası öğrenme, eğitim alanımıza “Öğretimde toplulaĢtırma” olarak girmiĢtir. Bir 

okulun programında okutulmakta olan iki ya da daha fazla alanın, amaçlarını iyileĢtirmek 

üzere bütünleĢtirililen bir eğitim süreci olarak tanımlanmaktadır.  Bu çalıĢmada toplulaĢtırma 

modellerinin kuramsal bir çerçevesi çizilerek beden eğitimi ve spor kültrü odaklı yaklaĢım 

incelenmiĢtir. 

Bu sunumun temel amacı, hareket ve spor eğitiminde toplulaĢtırma biçimlerinin öğreticiye 

sağladığı farklılık yenilik ve motive edici öğretme ve öğrenme  yaklaĢımına yeniden ilgi 

oluĢturmaktır. Bu bağlamda disiplinler arası öğrenmenin avantaj  ve dezavantajları, beden 

eğitimindeki geliĢimi, okul programlarına etkileri açıklanmıĢtır. Ayrıca, basitten karmaĢığa 

giderek, üç disiplinler arası öğretim modeli Cone, T.L./Werner,P/Cone,S.L./Woods,M.A. 

(1998) yaklaĢımlarıyle açıklanlmıĢtır. 

Bu öğretim yaklaĢımını düzenlemeye, alanın program üniteleri ve öğretim sıralarının 

incelenmesi, değiĢik kaynaklardan bilgi toplanması, deneyimlerin gözden geçirilmesi, 

meslektaĢlarla bilgi paylaĢımı, diğer disiplinlerle ilgili kaynakları gözden geçirme ve sınıf 

gözlemi ile baĢlanır. Ders veya ünite amaçlarını gerçekleĢtirecek uygun modele karar verilir. 

Bağlı model, bir alanın diğeriyle bütünleĢmesini sağlarken alanın öğretmeni tarafından 

uygulanabilir. PaylaĢımlı model, diğer bir alanın öğretmeni ile daha geniĢ bir içerik 

paylaĢımını, ortaklı model, ise farklı alan öğretmenlerinin, tam bir ekip çalıĢmasını gerektirir.  

ToplulaĢtırmanın planlanma ve uygulamasında, dersin amaç-sonuç iliĢkisini ortaya koyan bir; 

kendini-değerlendirme, eĢ-değerlendirmesi, öğretmen değerlendirmesi, proje ve çalıĢma 

yaprakları, video analizleri, kontrol tabloları ve sorulara yazılı cevaplar gibi değiĢik ölçme ve 

değerlendirme teknikleri kullanılabilir. 

Hareket ve spor eğitimine uygulanacak böyle bir programın okul yöneticileri, aileler ve 

öğrencilerin desteği, alan öğretmenlerinin katılımı ile baĢarılı olabilir.  

 

THE INTERDISCIPLINARY TEACHING THROUGH PHYSICAL EDUCATION 

(SPORTS CULTURAL BASED APPROACH) 

Kasap, H.  PhD 

Summary: 

Interdisciplinary teaching entered our education field as “integration in teaching”. We 

describe this concept as educational process to improve the objectives in order to integrate 

two or more programs within a particular school curriculum. This work, by way of 

interdisciplinary means focuses on the physical education sports cultural based approach.  

The basic target of this paper is to direct the attention, again, to interdisciplinary models in the 

variations of contemporary developments, motivational teaching and learning techniques of 

the interdisciplinary approaches of movement and sports education process. Therefore, the 

discussion includes advantages and disadvantages of interdisciplinary teaching, developments 

within the physical education discipline and its effect on school programs. In addition moving 

                                                           

 Teresa Pursel Cone/Peter Warner/Stephan L.Cone ve Amelia Mays Woods‟ın “Interdisciplinary Teaching 

Through Physical Education”(1998). 



from simple to the complex, three interdisciplinary models was described by Cone, T. L. / 

Werner, P. / Cone, S. L. / Woods, M. A. (1998).  

Integrated teaching, brigs a new vision to the teaching knowledge and skill learning models. 

This approach is teaching is formulated by way of examining of program units and teaching 

sequences, sharing knowledge with colleagues, review the literature of other disciplines, and 

class observation. Discussion is made in connection with proper methods in order to realize 

the class and unit objectives. Connected model is applied solely by teacher of the particular 

field by way of uniting one field with the other. Shared model, by way of sharing the content 

with a teacher from another field; Partnership model requires an extensive teamwork –at 

every stage- from teachers of afferent fields.  

Planning and application, requires a system of measurement and evaluation that puts forward 

objective and results connections. The system uses variation measurement techniques in self-

evaluation, partner evaluation, teacher observation, project and work sheets, video analysis 

control cheek-outs, and written examination. 

Such a program which to the Turkish sports education programs, which emphasizes 

movement and physical education aspects, will prove to be successful if supported the school 

directors, families, students, and teachers of the field. 

   

Öğretimde TolulaĢtırma Kavramı 

 

Öğretimde toplulaĢtırma anlamına gelen disiplinler arası öğrenme, “Çocuğun kavrayış gücünü 

göz önünde tutarak özellikle ilköğretimde ders, konu ya da üniteler çevresinde toplama veya 

ayrı ayrı okutulan dersleri gerekli bağlantıları sağlayarak bir ders adı altında birleştirme” 

tanımı ile Öğretim programlarımızda yer almaktadır. Disiplinler arası öğrenme; iki veya daha 

fazla alanın, her bir alandaki öğrenmenin geliĢimini sağlamak amacı ile bütünleĢtirildiği bir 

eğitim iĢlemidir. Disiplinler arası öğrenme programı öğretmenlere, öğrenciler için motive 

edici öğrenme deneyimleri oluĢturma ve programını uygulamada yeni seçenekler bulma 

olanakları sağlar.  Disiplinler arası öğrenme kavramı, her alanın kendi bütünlüğünü 

(güvenilirlik, doğruluk) ve kendine özgülüğünü kabul ederek alanlar arasındaki ilginin 

farkındalığını geliĢtirir.  

Eğitimde toplulaĢtırma yeni değildir. BütünleĢtirme çalıĢmalarının örnekleri vardır; Whitin ve 

Wilde (1992)‟in matematik öğretimindeki yaklaĢımı alanlar arası öğretime iyi bir örnek olarak 

verilmektedir. Program entegrasyonu okulun eğitimcilerin, çocuğu toplumun üretici bir üyesi 

olarak nasıl hazırlamaları gerektiğini irdeleyiĢlerinden ortaya çıkmıĢtır. Çocukların çevrelerini 

tanıması, sadece bir alan ya da konuyu değil yaĢadığı ortamdaki bir çok alanı ilgilendirir. 

(Jacops,1989) 

BütünleĢme, alanların (örneğin; fırlatma, ölçme, ve çizme gibi hareketlerle, bir kavramı veya 

fikri ortaya koyma,) özel içeriklerinden entegre edilen beceri ve bilgilerden oluĢur.  

Disiplinler arası öğretimin farklı yaklaĢım ve modelleri vardır. Programlar, belirli bir konu ya 

da fikir merkez (mihver)  alınarak yapılandırılabilir. Belirli bir konu, birden fazla alanın odak 

noktası olabilir. Farklı disiplinler, kendi içinde, referans alınan konu ile ilgili  problem ve 

çözümler geliĢtirebilir (Eisner,1996). Disiplinler arası öğrenme uygulanmasında, alanlar 

arasında kavramsal bağlantı kurma ve öğretim sırasının kurgulanması gereklidir.  

 

 

 

 

 

 

 



Disiplinler Arası Öğrenme(toplulaĢtırma) nin Avantajları 

 

-Öğrencilerin öğrendiklerini arttırır ve zenginleĢtirir. Bu görüĢü savunanlar, bu yaklaĢımla 

öğrencilerin en iyi öğrendiklerine inanırlar.  

-Öğretmenlere, ayrı ayrı okutulan derslerin çevrelerinde oluĢturulmuĢ sınırları kaldırarak bilgi 

ve becerileri gerçek hayat  durumuna uyarlama fırsatı verir (Wasley,1994).  

-ToplulaĢtırma yaklaĢımı günlük yaĢamı yansıtır. Sonuç olarak, bu öğrenim yaklaĢımı 

öğrenciler tarafından daha isteyerek benimsenir ve öğrenme için motivasyon sağlar.  

-Uygulamanın dil, müzik, mantık-matematik, çevresel-dokunsal-kinestetik, iç ve dıĢ etkileĢim 

alanlarına yönelik çoklu zekanın geliĢimini olumlu yönde etkilediği ve çocukların, potansiyel 

ve fonksiyonlarını tam olarak aktive edebilecekleri belirtilmektedir(Gardner,1983). 

 -Farklı zeka ve farklı öğrenme durumlarına sahip öğrencilerin, bir beceri veya kavramı 

öğrenirken birçok zeka türünün, farklı disiplinler içindeki doğal deneyimi kazanıırlar.  

-Öğrenmede uygulama öncesi sırası ve sonrasında, soyut kavramlardan somut kavramlara 

pratik, aktif öğrenme deneyimleri ile yumuĢak geçiĢ yaparak aradaki boĢluğu ortadan kaldırır 

(Piaget,1969).  

-Oyun ve keĢif yoluyla, çocuklar kendi dünyalarını öğrenirler. Çocuk oyunları 

“toplulaĢtırmanın doğası” ve  planlamanın temel modeli olmalıdır (Tarnowski,1994). 

-ToplulaĢtırma modelleri, görsel, iĢitsel ve dokunsal-kinestetik algılarını birleĢtirir ve bu 

güçlerini kullanmalarına fırsat verir.  

-Oyunlar aracılığı ile toplulaĢtırma çocukların, kendilerini ifade etme, dünyayı algıla-ma 

biçim ve düzeylerini baĢkalarına iletebildiği ilk ve en önde gelen araçlardır.(Fraser,1991). 

-Hareket bir beden dili olarak, fikirleri, anlama ve kavramayı gösteren doğal ve güçlü bir 

yoldur. Bir iletiĢim ve öğrenme aracı olarak hareketi kullanamabilme,  karĢılaĢılan hareket 

deneyimleri ile doğrudan ilgilidir.  

-“Beden eğitimi yolu ile toplulaĢtırma” yaklaĢımı, alanlar arası etkileĢimin bir parçası olarak 

öğrencilere hareket yoluyla öğrenme kabiliyetlerini arttıracak  temel kinestetik öğrenme 

deneyimleri kazandırır. (Bucek, 1992; Gilbert, 1992; Friedlander, 1992; Gallahue, 1993; 

Connor-Kuntz and Dummer, 1996).  

Bu yaklaĢımın içeriği Ģöyledir; 

Hareketi kullanma öğrenmede anlamayı arttıran aktif katılımı sağlar. 

Hareket çocukların yükseklik, uzaklık, zaman, ağırlık, büyüklük, konum ve biçim gibi temel 

kavramlara ve dil sembollerine anlam vermede doğal bir araçtır. 

Hareket çocukların, motorsal ve sinir-kas sistemlerin geliĢimini uyarır. 

Çocuklar hareketle, kendini ifade ve iletiĢim deneyimi kazanabilirler. 

Harekete dayalı etkinlikler çocukları motive eder ve ilgilerini canlı tutar. 

-Öğretmenler de toplulaĢtırmadan yararlanırlar. Diğer disiplinleri öğrenme bu alanları 

anlaĢılmasını, bilginin değerlendirilmesini ve diğer eğitim personelinin uzmanlıklarını 

geliĢtirir.  

-Öğretmenler birkaç alanın bilgi ve becerilerinin paylaĢımı için birlikte çalıĢırken, takım 

çalıĢması ve planlamayı kolaylaĢtırırlar. Farklı derslerin öğretmenlerinin, farklı sınıf 

ortamlarında benzer  noktalarda birlik oluĢtururmaları öğrenmede büyük yararlar sağlar. 

Öğrenmeyi, güçlü ve anlamlı bir yolla güçlendirirler.  

-Okulda değiĢik  aktivitelere katılım ve gözlem sonucunda öğrenciler, bir alandaki beceri ve 

bilginin baĢka bir alana nasıl transfer edileceğini ve sonuçta yaĢam deneyimlerine nasıl 

uygulanabileceğini kavrarlar.  

 

 

 

 



Dezavantajları 

Avantajlarına rağmen, bazı eğitimci ve ailelerin kaygı ve uyarılarının olduğu da 

belirtilmektedir. Bu endiĢeler Ģöyle sıralanabilir; 

-Tek disiplin-odaklı programdan, ToplulaĢtırılmıĢ öğrenme programına geçiĢte bazı önemli 

içeriklerin terk edilmesine neden olabilir.  

-Alanların saflığı, mantıksal kavranma gücü ve  sırası entegre edilmiĢ birimlerde kaybolabilir.  

-Öğretmenler, içerik önceliklerinin paylaĢımında gönülsüz ve isteksiz kalabilirler. Kendi 

alanındaki önemli içeriği kaybetme endiĢesi bir gerçektir. Jacobs (1989),  

-Öğretmenlerin sadece, kendileri için önemli gördükleri içeriği daha etkili öğretmeye 

yönelmelerine neden olabilir. 

-Disiplinler arası öğrenme yaklaĢımı bir alanın büyük oranda diğerini gölgelemesine izin 

vermesi kaçınılmaz ve doğal görünmektedir.  

-ToplulaĢtırmayı yapacak öğretmenlerin program entegrasyonu için diğer öğretmenlerle 

iĢbirliği, değiĢik öğretim yöntem ve stratejilerinin harmanlanmasını gerektiren ortak bir 

planlama zamanı oluĢturabilme güçlükleri olabilir. Öğretmenler arasında bir tema, konu veya 

aktivite üzerine karar verme, materyal hazırlamak için iĢbölümü, zaman ve enerji 

kaynaklarının yönetiminde sorunlar olabilir.  

-Uygulamada esneklik, uzlaĢma, güven ve takım çalıĢmasının geliĢtirilmesi zorunlu ve 

baĢarının temelidir.  

-Öğretmenler, kendi alanları dıĢında yeterli bilgiye sahip olmamaktan, kavram ve becerileri 

iliĢkilendirecek yolları bulamayabileceklerinden endiĢelenebilirler.  

-Öğretmenler, toplulaĢtırma ile ilgili hizmet içi seminerlere katılma fırsatı bulamayabilir ve 

böylece yetersiz profesyonel geliĢim, yetersiz hazırlık, netleĢmeyen hedefler ve öğrencilerin 

karmaĢık bulabileceği yüzeysel aktiviteler gerçekleĢebilir.  

-Bu durumda öğrenciler heves kaybına, öğretmenler düĢ kırıklığına uğrar ve yöneticiler 

gelecek çalıĢmalardan desteklerini çekebilirler.  

-Uygulamada aktiviteleri yürütmek için yeterli yer bulmak, materyalleri organize etmek ve 

sesli görsel donanım ve diğer teknik desteklerin kullanımını sağlamayı, içeren lojistik 

engellerle karĢılaĢabilir.  

-Çocuklar için kaliteli bir öğrenme deneyimi oluĢturmak için gerekli süre ve çaba, iyi bir 

yönetim ve risk almayı gerektirir. 

 

Beden Eğitiminde ToplulaĢtırma Uygulamalarının GeliĢimi  

 

-1929 Çok yönlü Ünitelerin bir arada uygulandığı program geliĢtirme ve uygulama 

çalıĢmalarının baĢladığı bildirilmektedir (Horrigan). 

-1960‟ların ortalarından sonra  Humphrey‟nin “Child Learning” (1965), Miller ve 

Withcomb‟un “Physical Education in the Elementary School Curriculum” (1969) adlı 

çalıĢmaları Okul programında beden eğitiminde dil bilgisi, matematik, ve müzik derslerinin 

entegrasyonuna odaklanmıĢtır. 

-1970 lerin baĢlarında, Cratty‟nin “Active Learning” ve “Intelligence in Antion” (1973) adlı 

çalıĢmaları çocukların akadamik geliĢimlerini sağlamak üzere oyun ve beden eğitimi 

etkinliklerini uygulayarak toplulaĢtırmaya daha jenerik bir yaklaĢım sergilemiĢtir. 

-1970‟lerin sonunda Gilbert “Teaching the Three Rs Through Movement Experience “ (1977) 

ve Werner ve Burton “Learning through Movement” (1979) adlı yayınlarıyla toplulaĢtırmaya, 

problem çözme ve yönlendirilmiĢ buluĢ odaklı hareket deneyimini kullanarak daha kavramsal 

bir yaklaĢım getirmiĢlerdir. 

-1980‟ler on yıl tekrar geriye, alanların kendi içerikleriyle özel bağımsızlığını esas alan 

yaklaĢıma dönüldüğü süreçtir. Öretimde alanların diğer disiplinlerle entegre edilerek değil 

bağımsız öğretimi ön görülmüĢtür. Getty kuruluĢu görsel sanatları öngören dört tek disiplin 



temelli sanat eğitimine ilgi çekmiĢtir.(Eisner,1988) Bu dört içerik alanı, sanat yapma, sanat 

eleĢtirme, sanat tarihi ve estetik idi. Beden Eğitiminde içerik; vücudun alan kullanımı, efor ve 

bunların iliĢkileriyle kombine edilmiĢ lokomotor, nonlokomotor ve manipulatif etkinliklerini 

kullanarak nasıl hareket ettiğinin öğrenilmesine dayalıydı. Bir baĢka sınıflama Ģekli de beden 

eğitimi oyunlar,dans, cimnastik ve sağlık için fiziksel uygunluk gibi daha geniĢ bir alanı 

kapsamaktadır.  Özet olarak 1980‟ler Beden eğitiminin baĢlıbaĢına programlar arasında yer 

alacak beden bilgisi tenelli içeriğinin tanımlanması süreci olarak hizmet vermiĢtir. 

-1990‟lar ve 21.yüzyıla doğru disiplinler arası öğretime olan ilginin yeniden dirildiği süreçtir. 

Robin Fogarty nin “the Mindful School(1991) ABD, Kanada ve Australya‟da Öğretimde 

toplulaĢtırma hareketine yeni bir ivme kazandırdığını ve bunun bir geçici heves değil bir yeni 

akım(trend) olduğunu belirtmiĢtir. ASCD,NDA, NAEYC ve NASPE gibi kuruluĢlar beden 

eitiminde toplulaĢtırma yaklaĢımını desteklemiĢlerdir. Ayrıca NASPE (1995) “Standards for 

Beginning Physical Education Teachers” ve NDA (1994) in “National Standards for Dans 

Education: What Every Young American Should know and Be able to Do in Dance” 

içeriklerin diğer alanlarla iĢbirliğine dayandırılmasını önermektedir. 

-1994 de yayınlanan “Teaching Elementary Physical Education” gimi beden eitimi 

öğretmenlerine yönelik bilimsel dergilerin makalelerinde ve ulusal toplantılarda popler 

olmasını sağladı. Steven‟lar (1994) Beden eğitimi öğretmenleri ile sınıf öretmenlerinin 

iĢbirliğini önermiĢtir. Ġki disiplinin, birlikte çalıĢmak suretiyle, hareket kavramları aracılığı ile 

her iki alanın öğrenilmesinin güçlendirilebileceği vurgulanmıĢtır. Werner (1994), okulöncesi 

öretimde dans öğretimine yönelik makalelerin yer aldığı “Journal of Physical Education and 

Dance” dergisinde dans öğretiminin interdisipliner yaklaĢımının çocukların deneyimlerini 

zenginleĢtirebildiği vurgulanmaktadır(Bucek,1992, Friedlander,1992, Gilbert,1992). 

-1995 Okulöncesi eğitimde hareket kavramlarının beden eitimi dıĢındaki alanlarda 

gösterildiği, entekre edilmiĢ oyunlarla disiplinler arası uygulamalara yer verilmiĢtir. 

(Pica,1995), Clements ve Osteen, (1995). 

-1995 te Orlando‟da yapılan Amerikan Beden Eitimi konferansında toplulaĢtırmaya yönelik 

üç program ortaya çıkmıĢtır. Ġlk çocukluk dönemi hareket deneyimleri ile ilgili konferansta 6 

interdisiliner içerikli program, Washington‟da Çocuklar Ġçin Beden eğitimi Konseyi 

tarafından seçilmiĢ ve desteklenmiĢtir. Yerel ve ulusal toplantılar ve ulusal dergilerde 

yayınlanmayı sürdüren beden ğitiminde interdisipliner yaklaĢımlı makalelerle 21. yüzyıla 

gelindi. 

-21. Yüzyılda aileler, eğitimciler, iĢ çevreleri ve politikacılar Eitim sistemlerini sınamaya 

baĢladılar. Çocukları 21. yüzyılın beklentilerine hazır olup olmadıkları, gelecekle ilgili neler 

yapılma gerektiği gibi sorgulamalar eğitimde reformu ve ulusal eğitim standartlarının 

oluĢturulmasına yönelimi arttırmıĢtır. Özellikle Ulusal dans eğitimi programlarında hareket 

kavramı aracılığı ile alanlar arasında bağlantı kuran programlar güçlü bir Ģekilde ön plana 

çıkmıĢtır. Çağımızın yaklaĢımı beden eğitimi öğretmenini disiplinler arası bilgi paylaĢımı için 

güçlü bir hazılığa zorlamaktadır. Beden eğitimi öretmenlerinin, toplulaĢtırılmıĢ öğretime 

yönelik programlamada iyi yetiĢmiĢ olmaları gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Disiplinler Arası Öğretim Modellerinin Süreci 

 

Öğretmenler, bir alanı veya  bir derse ait ünitenin diğer bir alanla nasıl bütünleĢtirebileceğini 

bir modeli örnek alarak organize edebilir. Bu yaklaĢımda, bir alana ait bilgi ve beceriyi diğer 

alana ait bilgi ve beceriye bağlayarak veya bir kavramı diğeriyle birleĢtirerek bağlantılar 

yapılabilir. Bu  uygulamalar öğrencilerin bağlantıyı otomatik olarak anlayacaklarını farz 

etmek yerine, programı alanla kasten iliĢkilendirmek gerektiği belirtilmektedir. “Bir alandaki 

fikirlerle bağlantılar kurma öğrencilere, fikirleri yavaĢ yavaĢ gözden geçirme, tekrar 

kavramsallaĢtırma, düzenleme ve özümleme için imkan sağlar ve transferi kolaylaĢtırabilir” 

(Fogarty, 1991a, p. 15).  

 Alan Beceri veya Kavram Bağ 

 Beden Eğitimi BaĢlama duruĢu Voleybol, dans, tenis, basketbol 

 Fen Bilgisi YaĢam döngüsü Bitkiler, hayvanlar, insanlar 

 Edebiyat Hikaye yapısı Okuma veya yazma, kurgulu veya 

kurgusuz 

 

Disiplinler Arası Modellere Üç Örnek 

Fogarty’nin toplulaĢtırma modelleri öğretmene yarar sağlamaktadır. DeğiĢik 

yaklaĢımların denenmesinden sonra basitten karmaĢığa doğru  giden üç model 

geliĢtirilmiĢtir (P.Cone,Werner, L.Cone ve Woods,1998). Bu modeller; bağlantılı, 

paylaĢımlı, ve ortaklı- (connected-shared-partnership) modellerdir.  

Bağlı (Connected) Model:  

Bu modelde Beden eğitiminin konu kavram ve becerileri öğrenme deneyiminin öncelikli 

odağıdır. Diğer alanın içerikleri öğrenme deneyimlerini arttırmak yada tamamlamak için 

kullanılır. Bu model, öğretmenler tarafından yaygın olarak kullanılır. Öğretmeni, bağımsız 

plan-program yapma ve bağlantı içeriğini seçmede rahattırlar. Yıllık ders planını, bir defada 

programlayabilir; kullanmak istedikleri alanı ve istedikleri beceri, konu ve kavramları seçer 

ve kendi süreleri içinde planlamayı yaparlar. Buna rağmen, bilgi kaynakların doğruluğunu 

meslektaĢları ile görüĢerek sağlamalarında yarar vardır. 

 
           

            

  

                                                      Basit                                                               KarmaĢık 
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PAYLAġIMLI 
(SHARED) 

BAĞLI 
(CONNECTED) 

 

ORTAKLI 

PARTNE
RSHIP 
 

Disiplinler Arası 

Öğretim Modeli 

Nedir ? 

Öğretmen Sayısı Tek Öğretmen Ġki veya Daha 

Fazla Öğretmen 

Takım Öğretimi 

Herhangi Ġki Alan 

Ġçeriğinin Bağlantısı 

Ġki veya daha Fazla 

Alanın, Benzer Kavram 

ve Becerileri Öğret-

menlerin  ĠĢbirliği ile 

Ortak Süreçte Öğretilir 

Ġki veya Daha 

Fazla Alanın Bir 

Programda EĢit 

Temsil edilir. 



Uygulama Örnekleri: 

 Beden eğitiminde atlamalarla ilgili tekniklerin öğretimi planlanırken, bu  konu veya 

kavramı örneklerle açıklamak için, bir baĢka alandan içerik kullanılabilir. Örneğin bir 

yay‟ın çalıĢmasının bilimsel prensibini kullanılabilir. Atlamayı öğretirken, hareket 

eden bir yay fikri kullanıldığında, ifadede dilbilgisi, bilimsel prensiplerinde fen bilgisi, 

güzel ifadede edebiyat alanları ile disiplinler arası öğretim köprüsü kullanılabilir. 

 Beden Eğitiminde bir konuya ilgi çekmek ve öğretilen konuyla bağlantısını göstermek 

için kullanılabilir. Örneğin, ip atlarken bir Ģiiri okuma, ikiĢer ikiĢer sayma kullanılarak 

matematik, edebiyat ve beden eğitimi alanları arasında bağlantı kurabilir.  

 Bir baĢka alanın becerisini kullanarak, konunun gücü arttırılabilir. Örneğin, öğrenciler 

durarak uzun atlama teknikleri öğrendikten sonra ne kadar uzağa atladıklarını görmek 

için matematikteki (uzunluk ölçülerinden) ölçme becerisini kullanırlar. 

 Bir beden eğitimi dersi, diğer bir alanda kullanılan beceri, konu, ve kavramları 

desteklemek öğrencilere elbaĢ dengesi, çember veya makas sıçrama gibi cimnastik 

dersinde vurgulanan kelimeleri kullanarak cümleler yazdırarak, kompozisyon dersine 

bağlanabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

PaylaĢımlı (Shared) Model  

Ġki alana ait benzer beceri, konu veya kavramlar yoluyla entegre edilmesidir. Bu model, 

öğretmenler arasında benzer beceri, konu veya kavram ve öğretime zamanlamasında 

anlaĢmayı gerektirir. Öğretmenlerin, kendi sınıflarında, ortak beceri, konu veya kavramları 

aynı ya da birbirine yakın zamanlarda öğretmeleri planlanır. Öğretmenlerin, “paylaĢım 

içeriğ”ini kapsayan öğretim sıralarını düzenlemelerini gerektirebilir. Bu paylaĢım öğrencilerin 

beceri, konu ve kavramların, farklı alanlarla nasıl örtüĢtüğünü anlamalarına yardımcı olur. 

Öğrenme, farklı sınıflarda, paralel bir uygulama ile benzer fikirleri anlatılırken, anlamlı bir 

yolla güçlendirilir.                                                
 

 

  

 

 

 

    

a)Beceri PaylaĢımı b)Konu PaylaĢımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  c)Kavram PaylaĢımı  

Beden eğitimi 

 

Durarak uzun atlama 
Matematik 

 

Ölçme 

 

Edebiyat 

ġiir okuma 

Ritmi 

Beden Eğitimi 

Ġp atlamada 

koordinasyon 

Beden Eğitimi Sosyal Bilgiler R 
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Beden Eğitimi 
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Fen bilgisi 

Yaratıcı Dans 



 

 Uygulama Örnekleri: 

 Öğretmenlere, diğer öğretmenle iĢbirliğinde ilk adımı atmakta yardımcı olmak. 

Öğretmenler yıl boyunca öğretmeyi planladıkları içeriği tartıĢırlar ve ortak beceri, 

konu veya kavramları tanımlarlar. Birkez içerik tanımlandığında, aynı zamanda ortak 

dersi veya üniteyi vermede öğretme sırasını düzenlerler. Örneğin, bir sosyal bilgiler 

ünitesinde öğrenciler toplumların nasıl birlikte çalıĢtığı hakkında bilgi alırlar ve 

öğrenciler okuldaki diğer öğrencilere yardım etmek için bir ev ödevi geliĢtirirler. Aynı 

zamanda beden eğitimi sınıfında, öğrenciler takım çalıĢmasını öğrenirler ve takım-

oluĢturma aktivitelerine katılırlar.  

 Seçilen bir temayı güçlendirmek. Bazı öğretmenler, bir sınıf seviyesi için geniĢ bir 

temayı veya okul çapında bir projeyi seçebilirler. Bütün alanlardaki öğretmenler 

temanın değiĢik yönlerini öğrenirler. Buna rağmen, bir tema, bütün alanlar için eĢit 

derecede önemli olmayabilir. Örneğin, değiĢim kateması iĢlenirken; fen bilgisinde, 

öğrenciler değiĢen mevsimleri; görsel sanatlar dersleri bir heykelde  perspektifin nasıl 

değiĢtiğini ve beden eğitiminde basketbol sporunun son 100 yıldır nasıl değiĢtiğinin 

iĢlenmesi gibi. 

 Bir alandan bir beceri, konu veya kavramı, diğer alanda paylaĢmak üzere seçmek. 

Örneğin Ģekil 1.4b‟de paylaĢılan konu meslekler‟dir; sosyal bilgiler müfredatında 

öğretilir fakat tipik beden eğitimi müfredatının parçası değildir. Bir paylaĢımlı 

disiplinler arası öğretme modelinin bu kullanımı, yeni bir içerik alanı ekleyerek beden 

eğitimi müfredatına geniĢletilir (uzatılır). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bir konu odaklı PaylaĢımlı Öğretim Modeli 

 

Ortaklı (Partnership) Model 

Bu modelde program, iki veya daha fazla alanın eĢit temsili ile gerçekleĢir. Ġki veya daha fazla 

alanın beceri, konu ve kavramları birlikte harmanlanır, böylece öğrenme bütün alanlarda eĢ 

zamanlı olarak oluĢurturulur. Öğretide prensip iĢbirliğidir ve bir ekiple öğretim modeliyle 

baĢarılır. Öğretmenler alanlarına ait programlarını, anlaĢtıkları içerikte, iĢbirliği yaparak, aynı 

sınıfta aynı anda öğretirler. Bu modelin planlamada, program içerikleri arasında bağlantı 

kurmak için büyük bir çaba ve özveri ister.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe: Olimpiyat 

Sporcularıyla ilgili 

Hikayeler Okuma 

 

Yaz Olimpiyatları 

Görsel Sanatlar: 

Kablolardan Spor 

Etkinlik 

Heykelleri 

Beden Eğitimi: 

Bayrak (stafet) 

DeğiĢimi 

Fen Bilgisi: 

Hızlanma 

Deneyleri 

Matematik 

Kavramı 

 

 

Tiyatro Becerisi 

 

 

Sosyal Bilgiler 

Konusu 

Beden Eğitimi 

Becerisi 
 

Öğren-

me dene-

yimleri 



                                           

 

 

 

 

Beceri, Konu ve Kavram Ortaklı Model 

 

Uygulama Örnekleri: 
 

 Ġki veya daha fazla alan arasındaki ilginin önemini göstermek. Badminton vuruĢ 

tekniklerini gösterirken doğru mekaniğin, geri salınımın dairenin bir parçası olduğunu 

göstermek.  Öğrenme deneyiminden önce, öğretmenler birbirleriyle içeriklerini 

paylaĢırlar ve birlikte hedeflenen içeriği öğretmek için yeni bir yol oluĢtururlar. 

 Öğretmenlere, programlarını yeni bir bakıĢla yeniden yapılandırma fırsatı. Beden 

eğitimi ve müzik öğretmenleri, çocukların bazı kalıpları anlamalarını arttırmak için bir 

ek  öğrenme deneyimi oluĢtururlar. Öğretmenler, deneyimin odağı olarak do-re-do 

veya üçlü formu seçerler. Öğrenciler hareket serileri oluĢtururlar, örneğin; dön-uzat- 

dön ve hareket serilerine eĢlik etmek için do-re-do formunda müzik bestelerler. 

 Entegrasyonu kolaylaĢtırmak. Bu tip olay genellikle, bütün öğretim elemanları, 

öğrenciler ve okul personeli tarafından toplam  katılımı içerir. Örneğin, okul özel bir 

olayı kutlamak için karar verir ve bütün aktiviteleri bir tema etrafında odaklar. Bütün 

okul topluluğu, olaydaki bütün aktivitelere, gıdalara, kostümlere, ve geleneklere katılır 

ve değiĢik alanları temsil ederek öğrenme deneyimlerini  koordine eder.  
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          Beden Eğitimi 

 

 

 

Ortaklı Modelinin Bu Örneğinde Alanlar Arasındaki Sınırlar Ortadan Kalkar 

 

 

    ToplulaĢtırma programının planlaması: 

 

Entekrasyonun yapılacak alanların ünite ya da konuları dikkatli düĢünülmeli ve 

planlanmalıdır. Bu çalıĢma öğretmene programına farklı bir perspektiften bakma fırsatı 

verecektir. Program geliĢtirilirken bütünleĢmenin, öğretme etkililiğini ve öğrenmeyi nasıl 

arttıracağı göz önünde bulundurulabilmelidir. 

Programlamada aĢğıdaki akıĢ planı önerilmektedir; 

 

BaĢlarken, 

Do 
Re 

Do 
 

Do 

Re 

Do 

 



Planlamaya, Ģu soruları sorarak baĢlanabilir: 

Hangi konular bütünleĢtirmek isteniyor? 

Bu konulara ait bilgiler hangi kaynaklardan sağlanabilir? 

Seçilen alanlara göre hangi öğretmenlerle çalıĢılacak? 

Bir kullanılabilir deneyim kazandırmanın en iyi yolları nelerdir? 

Öğrenciler seçilen alanların hangi bilgi ve becerilerini öğrenecekler ve bu nasıl 

değerlendirilecek? 

Entegre edilen alanlar, ulusal standartlar ile nasıl birleĢebilecek? 
 

GeliĢtirirken, 

Beden Eğitimi programından sınıfa ait etkinlikleri ve öğretim sırasını gözden geçirin, 

Ġçeriği oluĢturacak önemli noktaları belirleyin, 

Ġçerik bilgisini toplayın ve düzenleyin, 

Hangi bütünleĢtirme modelini uygulayacağınıza karar verin, 

Yıllık, Ünite ve Günlük Ders planlarını oluĢturun,  

Etkin öğretim için gerekli olan iĢ takvimi, teknoloji, materyalve  organizasyon detaylarını 

belirleyin, 

Öğrenmeyi nasıl değerlendireceğinize karar verin. 

 

 

1. Programın Gözden Geçirilmesi; 

Bu bilginin temel kaynağı, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın o sınıf için öngördüğü programdır. 

Program o sınıfta okutulacak değiĢik alanların içeriğini, faaliyet alanını, düzeyine uygun 

içeriğini ve öğretim sırasını tanımlar. O sınıfa ait programların gözden geçirilmesi, beceri 

konu ya da üniteleri seçmeye yardımcı olur. 

2. Ġçeriğin Seçimi; 

Genel program gözden geçirildikten sonra, okulun olanaklarına göre öğretmek istediğiniz 

ünitelere ait bilgi ve becerilerden öğretilebilecekler seçilir. Öğrenme deneyimleri için uygun 

amaç belirlenir. Alanlar arasındaki doğal ilginin arkındalığını geliĢtirilir ve doğal bağlantı 

zorlanmaz. 

3. Ġçeriğin derlenmesi; 

BütünleĢtirmede, önce kullanılabilir bilgiyi araĢtırmak ve materyal toplamak temeldir. BaĢarı 

büyük oranda, ilgili, güncel, ve yaĢa uygun doğru bilgiye bağlıdır. Birden çok alanı, entegre 

etmek için seçilen alanlardaki kavram ve becerilerle tanıĢık olunduğunda, daha verimli 

entegrasyon yapılabilir.  

4. Model Seçimi; 

Disiplinler arası öğrenmeyi uygulamak için iĢbirliği tipi planlama süresini belirleyecektir. 

Bağlı model, disiplinler arası öğretime baĢlangıç için idealdir. Bu model, bağımsız olarak plan 

yapmayı, baĢka bir alandan içerik seçmeyi, veya deneyimlenen ve plana uyanları bir defada 

düzenlemeye imkan verir.  

Güven kazandıkça, paylaşımlı  veya ortaklı modeli kullanarak programdaki içerik 

entegrasyonunun derinliği geliĢtirilebilir. Ġzlenecek alanın içeriği incelenmeli, diğer alan 

öğretmenleri ile görüĢülmeli standartları gözden geçirilmelidir.  

5. Planlanlama; 

Eğer bir meslektaĢla çalıĢılıyorsa, dersin amaçlarına ulaĢmada kullannılabilecek belirlenir. 

Dersi tasarladıkça, öğrencilerin aktiviteleri eğlenceli ve heyecanlı bulmasını ve alanlar 

arasında anlamlı bağlar kurabilmeleri esas alınmalıdır. 

Aktiviteleri Yıllık iĢ günlarine ve diğer öğretmenlerin programıyla uygun örtüĢmelerin 

sağlayacak biçimde yerleĢtirilmeli ve ihtiyaçlar belirlenmelidir . Sonuç olarak, öğrencilerin 



bireysel ve grup çalıĢmaları için nasıl organize ededileği, bireysel ihtiyaçlar ve öğrenme 

tarzlarına nasıl önem verileceği ve herkesin aktif katılımının nasıl sağlanacağı planlanmalıdır. 

6. Değerlendirme sisteminizi oluĢturun; 

BütünleĢtirilmiĢ öğrenme deneyimlerinin değerlendirilmesi, geleneksel yaklaĢımlarla olabilir. 

Değerlendirme planı, ders planının önemli bölümlerinden biridir. Amaçlar, öğrenmenin  

değerlendirilmesi ile gözlenebilir. Amaçların ne derece gerçekleĢtiğini yordayan bir 

değerlendirme sistemi seçin. 

Beden eğitiminde, fiziksel uygunluk, spor becerileri, spor kültürü ve psikososyal özellikleri 

değerlendirmek için standardize edilmiĢ testler öğrencilerle ulusal standartlara kıyaslamak 

için norm- veya kriter temelli ölçümler her zaman öğretim amaçlarını tam olarak ortaya 

koymayabilirler. Bu değerlendirme uygulamalarının öğretime katkısının zayif olduğu ileri 

sürülmektedir  

Alternatif  Değerlendirme Stratejileri 

Değerlendirmede sonuç temelli yeni yaklaĢımlar, eğitimde, entegre edilmiĢ öğrenme, ve kritik 

düĢünme becerilerini vurgularlar. Diğer değerlendirme örnekleri, çalıĢma yaprakları, projeler, 

dosyalar, dergiler, mülakatlar, tartıĢmalar, gözlem, kendini değerlendirme, biçiminde yazılar, 

kontrol listeleri, değerlendirme cetvelleri, ve video analizlerini içerir. Bu alternatif 

değerlendirme tekniklerinin çoğu, öğrenci performansını değerlendirmek için tanımlanmıĢ 

ölçütleri kullanır. Kriterler, ders baĢlamadan önce öğretmenler tarafından yazılmalı ve 

öğrencilerle paylaĢılmalıdır. Öğrenciler performans kriterlerinden haberdar olduklarında 

ortaya koymak zorunda oldukları çalıĢmanın kalitesini anlarlar. Açıkça tanımlanmıĢ kriterler, 

size ve öğrencilerinize, ders sırasında anlamlı bir geri bildirim sağlar. 

Değerlendirme  Örnekleri; 

Bağlı Modeli Kullanarak Beden Eğitimi ve Fen Bilgisi 

Alanlar: Beden eğitimi – Uzağa fırlatmalar-fen bilgisi; – kaldıraçlar. 

Önerilen Sınıf:  2-3 

Tanım:  Bu öğrenme deneyiminde, öğretmen öğrencilere doğru bir fırlatmanın nasıl 

yapılacağı öğretir. Ders, bir fırlatma hareketinin, üçüncü tip bir kaldıraç sisteminin 

prensiplerini nasıl kullandığının açıklanmasını kapsar. AtıĢda kolun biyomekanik eylemi 

olayın bilimsel temelini kapsar. Öğrenci, bir bilim prensibinin uygulamalı bir durumda nasıl 

kullanıldığını görebilir.  

Değerlendirme Araçları:  Öğrencilerin fırlatma atıĢı yaparken doğru formu  kullanıĢlarını 

puanlamak için bir performans kontrol listesi kullanır. Değerlendirme, öğretmene kaç 

öğrencinin beceriyi tam yapabildiğini ve kaçının daha fazla denemeye ya da derse ihtiyacı 

olduğunu gösterecektir.  

Öğrenciler bu  becerinin üçüncü tip kaldıraçların bilimsel prensipleri arasındaki bağı 

anlamasını değerlendirmek için, bir ödev ya da duvar gazetesine bir makale hazırlayabilirler. 

Öğretmen ödevleri okur ve her öğrencinin çalıĢmasını yorumlar.  

Beden Eğitimi ve Matematiğin PaylaĢımlı  Model Örneği 

Alanlar içerikleri:  Ġki öğretmen, eĢ zamanlı olarak olarak simetri ve asimetri kavramlarını 

öğreniyorlar. Beden eğitimi programında kavramlar cimnastikte Ģekil ve denge becerileri 

kullanarak öğretilir. Matematik programının kavramları bir geometri dersinde üçgenleri, 

kareleri ve dikdörtgenlerin alanları üzerine odaklanarak öğretilir. 

Önerilen Sınıf:  4-6 

Tanım: Beden eğitimi dersinde eĢler, simetrik ve asimetrik Ģekilleri gösteren üç farklı statik 

dengeyi kullanarak bir cimnastik serisi oluĢtururlar. Beraber, vücutları ile aĢağı, orta ve yukarı 

seviyelerde değiĢik simetrik ve asimetrik denge Ģekilleri keĢfederler ve seri için üç Ģekil 

seçerler. Geometri dersinde matematik öğretmeni, öğrencilere bir üçgeni, kareyi ve 

dikdörtgeni simetrik olarak ve sonrada asimetrik olarak bölmenin farklı yollarını  bulmalarını 

sorarlar. 



Değerlendirme Araçları:  Cimnastik dersi bir eĢlerin kendilerini değerlendirmesi ile 

tamamlanır. Öğrencilerin her çifti, diğer bir çifti cimnastik serilerini yaparken gözler ve seriyi 

bir kriterler grubu ve dersin baĢında öğretmen ve öğrenciler tarafından geliĢtirilen bir punlama 

cetveline göre puanlanırlar. Cetvelin bir örneği Ģöyledir: 

Mükemmel: Ortaklar, serilerinde simetrik ve asimetrik Ģekilleri kullanırlar. Bütün üç dengede 

üç saniye durabilirler ve bir dengeden diğerine akıcı bir Ģekilde hareket ederler.  

Ġyi : EĢler serilerinde simetrik ve asimetrik Ģekilleri kullanırlar. Ġki dengede üç saniye dururlar 

veya bir dengeden diğerine geçerken duraksarlar. 

GeliĢmeye Ġhtiyacı Var: Ortaklar serilerinde simetrik ve asimetrik Ģekilleri yapamazlar veya 

bir dengede üç saniye duramazlar. 

Geometri dersinin değerlendirilmesi her bir öğrencinin geometrik Ģekilleri nasıl üç simetrik ve 

üç asimetrik Ģekle bölme konusunda çözümlerini çizmelerini içerir. Her ders 

değerlendirildikten sonra, öğrencilerin cimnastik ve geometri dersinden aldıkları notlar, 

öğrencilerin farklı durumlardaki simetri ve asimetri kavramını anlamalarını değerlendirmek 

için karĢılaĢtırılır. 

 

Beden Eğitimi, Edebiyat ve Müziğin Ortaklı Model Örneği,  

Alan içerikleri:  Beden eğitimi öğretmeni, müzik öğretmeni ve edebiyat öğretmeni, 

öğrencilerin baĢarılı arkadaĢlığa katkıda bulanacak, iĢbirliği becerileri geliĢtirecek amaçlara 

ulaĢmak üzere bir öğrenme deneyimi planlar ve takım-öğretimi oluĢtururlar. 

Önerilen Seviye:  4-6 

Tanım:  Üç öğretmen, öğrencilere arkadaĢlık içinde iĢbirliği üzerine Ģiir yazmalarına 

özendirecek ve sonra Ģiirleri enstrumental müzik ve danslarda kullanabilecekleri etkinlikler 

yaparlar. Öğrenme deneyimi, Ģiirlerin bir koro Ģeklinde okunması, küçük bir grup öğrencinin 

bestelediği ve çaldığı bir enstrumental müzik parçası ve  müzik parçası için yapılan bir dansı 

içeren bir performansla sona erer.  

Değerlendirme Araçları:  Öğretmenler, öğrencilerin, kendini-değerlendirme, öğretmen 

değerlendirmesi ve eĢlerin karĢılıklı değerlendirmesine dayanan iĢbirliği yaĢamını 

değerlendirme araçları geliĢtirir ve kullanabilirler. 

Kendini Değerlendirme: Öğrenme deneyiminden önce, öğrenciler iĢbirliği anlamından 

anladıkları ve günlük yaĢamlarında gördüklerini ile ilgili soruları tamamlarlar. Öğrenme 

deneyimi sonunda, aktivitelerde iĢbirliğinin nasıl kullanıldığını tanımlamak için ve öğrenme 

deneyimi esnasında iĢbirliği hakkında kiĢisel hislerin yorumlamaları için benzer  seri soruları 

tamamlarlar. Öğretmenler her öğrenci ile bireysel görüĢme yolu ile cevapları gözden 

geçirirler. 

Öğretmen Değerlendirmesi: Öğretmenler, öğrenciler tarafından müzik kompozisyonu ve dans 

kareografisi sırasında sergilenmesini görmek istedikleri iĢbirliği davranıĢlarını tanımlarlar. 

Hangi davranıĢları gözlemledikleri ve kaç defa sergilendiği ile ilgili bir kontrol listesi 

geliĢtirirler ve kaydederler.  

EĢ Değerlendirmesi: Öğrenciler, iĢbirliğinin kullanıldığı bir performans video kaseti incelerler 

veya performansın bir kısmını yazarak ya da çizerek tanımlarlar. 

 

Ġyi Bir Destek Ağı OluĢturma; 

BütünleĢtirilmiĢ bir program geliĢtirmede baĢar, okul yöneticileri, aileler, öğrenciler, ve 

meslektaĢlardan alınacak destele sağlanabilir. Bu alandaki herkesin planlama, ve geliĢtirme 

aĢamalarından haberdar edilmesi önemlidir. 

 

Yöneticiler  

BütünleĢtirilmiĢ program geliĢtirme ve uygulamada idarecinizin desteğini kazanmak, baĢarıya 

ulaĢmak için önemli adımdır. Ġdareciler, okul yönetim kurulu ve aileler ile hep birlikte bir 



taraftar oluĢturabilir. Bu programa daha çok öğrenci ve öğretmeni  dahil etmek veya uzun 

süreli taraftarlar oluĢturmak önemlidir. BilgilendirilmiĢ yöneticiler, yeniliği ve risk almayı 

destekleyen bir okul kültürü kuracaklardır. Program planlandıkça, yöneticilerin  katılımı 

sağlanmalı ve ilerlemeden haberdar olmalıdırlar.  

Aileler 

Aileler, disiplinler arası öğrenme deneyimlerini desteklerken bir anahtar rolü oynayabilir. 

Birçok aile için, alanların entegrasyonu kavramı tanıdık olmayabilir. Ailelerin yazılı olarak 

yada aile toplantıları ile bilgilendirilmeleri ailenin katılımını sağlar.  

Öğrenciler 

Öğrenme deneyimindeki baĢarı, öğrencilerinizin aktivitelere katılımdaki hevesine bağlıdır. 

Ġlginç ve konu ile ilgili dersleri seçme ve planlama kesinlikle gereklidir; buna rağmen, 

öğrencilerinize bir veya daha fazla alanı entegre etme nedenini ve dersten kazanacaklarını 

açıklama ihtiyacı duyulabilir. Öğrenciler kuĢkucu olabilir ve “Beden eğitiminde neden 

matematik yapıyoruz?” diye sorabilirler.  

MeslektaĢlar 

MeslektaĢlarla iĢbirliğini sürdürmek BütünleĢtirrilmiĢ program uygulamalarında önemlidir. 

Bu iĢbirliği: 

Üniteler tasarlandıkça, meslektaĢlarla paralel tasarımlar planlanabilir. 

Öğrencilerin diğer derslerde hangi konuları okuduklarını Ģu anda ne çalıĢtıkları örenilebilir. 

MeslektaĢlara öğretilenlerle ilgili bilgi verilebilir Bir yazı dersi veya matematikte problem 

çözmede bu kavramlar kullanılabilir. 

Ġçerik ve uygulamalarda güncel kalmak için diğer alanların içerikleri ile ilgili toplantılara 

katılınmalı.  

Özel konuları ve program yönergelerini anlamak için farklı zümre toplantılarına katılınmalı.  

Dier öğretmenler beden eğitimi dersine davet edilebilir. 

MeslektaĢlarla ilgiyi haftalık veya aylık toplantılar düzenlenebilir. 

Öğretmenler, posta kutu not koyarak konuları ile ilgili iletiĢimi sürdürebilirler. 
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T.C. 

 BBUURRSSAA  UULLUUDDAAĞĞ    ÜÜNNĠĠVVEERRSSĠĠTTEESSĠĠ  

EEĞĞĠĠTTĠĠMM  FFAAKKÜÜLLTTEESSĠĠ  

BBEEDDEENN  EEĞĞĠĠTTĠĠMMĠĠ  VVEE  SSPPOORR  YYÜÜKKSSEEKKOOKKUULLUU 

BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliişşiimmii  

PPrrooff..  DDrr..  CCaanneerr  AAççııkkaaddaa  

HHaacceetttteeppee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  

SSppoorr  BBiilliimmlleerrii  vvee  TTeekknnoolloojjiissii  YYüükksseekkookkuulluu  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliişşiimmii  nnee  İİlliişşkkiinn  ÖÖnnggöörrüülleerr    

••KKaavvrraammssaall  GGeelliiĢĢiimm::  BBeeddeenn  EEğğiittiimmiinnddeenn  SSppoorr  BBiilliimmiinnee  

••SSppoorr  BBiilliimmii’’nniinn  GGeelliiĢĢiimmii::  TTaarriihhsseell  SSüürreeçç  

••SSppoorr  BBiilliimmii  vvee  HHaarreekkeett  BBiilliimmii::  TTaarriihhsseell  SSüürreeçç  

••TTüürrkkiiyyee’’ddee  SSppoorr  BBiilliimmlleerrii  

••TTüürrkkiiyyee’’ddee  YYaappııllaannmmaa  

••FFaakküülltteelleeĢĢmmee  KKaavvrraammıı  

KAVRAMSAL GELĠġĠM 

DEĞĠġĠM 

•Sosyoekonomik Yapı, 

 

•Sosyokültürel Yapı, 

 

•DeğiĢen Bilgi Düzeyi, 

 

•DeğiĢen Değer Ölçüleri, 

 

•Serbest Zaman Etkinlikleri, 

•Spor AnlayıĢı, 

 

•Spora Katılım, 

•Farklı Beklentiler 

Mesleki Eğitim 

-Eğitici 

-Antrenör 

-AraĢtırmacı 

-Öğretmen 

-fizyo terapist 

-spor hekimi 

-v.b. 

FFaarrkkllıı  yyaaĢĢaamm  ttaarrzzıı  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

KAVRAMSAL GELĠġĠM 

BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  

Fizyoloji 

Sosyoloji 

Mekanik 

Psikoloji 

Tarih 

Eğitim 

…... 

Multi ve Ġnter 

Disipliner  

BirleĢim 

Beden Eğitimi, Spor 

ve Hareketin Yeniden 

Tanımlanması 

Spor/Hareket Bilimi 

••BBeeddeenn  eeğğiittiimmii  

••HHaarreekkeett  

••SSppoorr  

••OOyyuunn  

  

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

II..  EEvvrree  

AArriissttookkrraatt  ssıınnııffttaann      ĠĠĢĢççii  ssıınnııffaa  

IIII..  EEvvrree  

SSppoorrttiiff  hhaarreekkeettlleerriinn  aannaalliizzii  

IIIIII..  EEvvrree  

SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliiĢĢiimmii  



 
 

 

 

II..  EEvvrree  

AArriissttookkrraatt  ssıınnııffttaann      ĠĠĢĢççii  ssıınnııffaa  

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

ÜÜçç  öönneemmllii  eettkkeenn::  

  

  

11776622    JJeeaann  JJaaccqquueess  RRoouusseeeeaauu  

      ““EEmmiillee””  RRoommaannıı::  HHaarreekkeett  vvee  ssppoorruu  

iinnssaannıınn  iiddeeaall  

      eettkkiinnlliiğğii  oollaarraakk  iillaann  eeddeerr..  

  11777777    JJaammeess  WWaatttt  

      BBuuhhaarrllıı  mmaakkiinneenniinn  kkeeĢĢffii  vvee  eennddüüssttrriiyyeell  

ddeevvrriimm..  

  
11778899    BBaassttiill  BBaasskkıınnıı::  FFrraannssıızz  DDeevvrriimmii    

    

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

IIII..  EEvvrree  

SSppoorrttiiff  hhaarreekkeettlleerriinn  aannaalliizzii  

ĠĠnnssaann  vvee  hhaayyvvaann  LLookkoommoossyyoonnuu::  KKiinneettiikk  vvee  kkiinneemmaattiikk  aannaalliizzlleerr  

((MMuuyybbrriiddggee  11887788;;  MMaarreeyy  11888822))  

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

IIII..  EEvvrree  

SSppoorrttiiff  hhaarreekkeettlleerriinn  aannaalliizzii  

SSttaattiikk  vvee  ddiinnaammiikk  aakkttiivviitteeddee  kkaassıınn  eelleekkttrriikk  aakkttiivviitteessiinniinn  ööllççüüllmmeessii::  EEMMGG  

((PPiippeerr,,  11990077;;  GGaasssseerr  vvee  EErrllaannggeerr,,  11992255))  



 
 

 

 
 

 

 

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

IIII..  EEvvrree  

SSppoorrttiiff  hhaarreekkeettlleerriinn  aannaalliizzii  

SSttaattiikk  vvee  ddiinnaammiikk  aakkttiivviitteeddee  kkaassıınn  eelleekkttrriikk  aakkttiivviitteessiinniinn  ööllççüüllmmeessii::  EEMMGG  

((PPiippeerr,,  11990077;;  GGaasssseerr  vvee  EErrllaannggeerr,,  11992255))  

SSppoorrttiiff  hhaarreekkeettlleerree  uuyyaarrllaannmmaassıı::  EEMMGG  

((SSuuzzuukkii  eett  aall,,  11998822;;  CCllaarryyss  eett  aall,,11998888;;  ddee  KKoonnnniinngg  eett  aall,,  11999911;;    

vvaann  IInnggeenn  SScchheennaauu  eett  aall,,  11999922))  

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

IIII..  EEvvrree  

SSppoorrttiiff  hhaarreekkeettlleerriinn  aannaalliizzii  

EEggzzeerrssiizz  ssıırraassıınnddaa  eenneerrjjii  hhaarrccaammaassıı::  KKaalloorriimmeettrrii  

((DDoouuggllaass,,  11991111;;  HHaallddaannee  vvee  GGrraahhaamm,,  11993355;;  SScchhoollaannddeerr,,  11994477;;    

TTiissssoott,,  11990044))  

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

IIII..  EEvvrree  

SSppoorrttiiff  hhaarreekkeettlleerriinn  aannaalliizzii  

SSppoorrttiiff  hhaarreekkeett  

••AAnnttrrooppoommeettrrii  

••NNöörrooffiizzyyoolloojjii  

••BBiiyyoolloojjii  

••FFiizzyyoolloojjii  

••BBiiyyoommeekkaanniikk  

••SSoossyyoolloojjii  

••PPssiikkoolloojjii  

••........  

iinncceelleemmee  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

IIIIII..  EEvvrree  

SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliiĢĢiimmii  

SSppoorrttiiff  

aannaalliizz  

••BBiiyyookkiimmyyaassaall  

••BBiiyyoommeekkaanniikksseell  

••FFiizzyyoolloojjiikk  

••SSoossyyoolloojjiikk  

••AAnnttrrooppoommeettrriikk  

••AAnnaattoommiikk  

••KKiinneezziiyyoolloojjiikk  

••........  

PPeerrffoorrmmaannss  

VVee  

PPeerrffoorr  bbiilleeĢĢeennlleerrii  

KAVRAMSAL GELĠġĠM 

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

SPOR 
BĠLĠML

ERĠ 

Eğitim Beden 

Eğitimi 

Fizyoloji Spor 

Fizyolojis

i 

Psikoloji 

Spor  

Psikolojisi 

Biyomekani

k 

Spor  

Biyomekaniğ

i 

? 

………... 

? 

……….. 



 

 

 
 

 
 

Spor Bilimlerinin Yapılanması:    
1.AyrıĢma Evresi 
2.Katkı 

3.BirleĢme 

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

Spor Bilimlerinin Yapılanması:  1. AyrıĢma 

SPOR 
BĠLĠMLERĠ 

Tıp 
Spor ve 

Hareket 

Sosyoloji 

Psikoloji 

……. 
Spor ve  

Hareket 

Spor ve 

Hareket 

Spor ve 

Hareket 

Biyomekanik 

Spor ve 

Hareket 

Eğitim 

Spor ve 

Hareket 

(White,Zeigler ve Ries Kriesi)  

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  



 

 
 

 

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

IIIIII..  EEvvrree  

SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliiĢĢiimmii  

MMaarrggaarriiaa  ((11997766))::    CCaavvaaggnnaa  vvee  MMaarrggaarriiaa  llookkoommoossyyoonnuunn  iinncceelleennmmeessiinnddee  

      ffiizzyyoolloojjiikk  vvee  bbiiyyoommeekkaanniikk  yyaakkllaaĢĢıımmllaarr    

      ((FFiizzyyoolloogg  vvee  bbiiyyoommeekkaanniikkççii))  

11992255’’lleerr  vvee  11992299’’llaarr  

Spor Bilimlerinin Yapılanması:    
 
2.Katkı 

Spor Tıbbı ……. Spor Fizyolojisi Spor Sosyolojisi Spor Psikolojisi 

3. BirleĢme 

(White,Zeigler ve Ries Kriesi)  

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  



 

 
 

 

 

 

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

IIIIII..  EEvvrree  

SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliiĢĢiimmii  
  

11..  EEvvrree::        22..  EEvvrree::      33..  EEvvrree::  

      AAyyrrııĢĢıımm  vvee  YYeennii  YYaappııllaannmmaa          KKaattkkıı                

BBiirrlleeĢĢmmee  

BBeeddeenn  

EEğğiittiimm  

••BBiiyyoommeekkaanniikk  

••SSppoorr  

FFiizzyyoolloojjiissii  

••SSppoorr  

PPssiikkoolloojjiissii  

••SSppoorr  TTaarriihhii    

••RReekkrreeaassyyoonn  

••KKiinneessyyoolloojjii  

••SSppoorr  FFeellsseeffeessii  

••OOlliimmppiizzmm  

••KKiinnaannttrrooppoommeett

rrii  

••SSppoorr  EEğğiittiimmii  

••……………………....  

bbeeddeenn    

EEğğiittiimmii  

vvee  

SSppoorr//  

HHaarreekkeett  

bbiilliimmii  

SSppoorr    

BBiilliimmlleerrii  

SSppoorr    

vvee  

HHaarreekkeett  

bbiilliimmii  

SSppoorr    

vvee  

HHaarreekkeett  

bbiilliimmii  

AA  

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

IIIIII..  EEvvrree  

SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliiĢĢiimmii  

11998800’’lleerr  vvee  11999900’’llaarr  SSppoorr  bbiilliimmlleerrii  

KKoommii  vvee  BBoossccoo  ((11998822))::  UUzzaammaa  KKııssaallmmaa  DDöönnggüüssüü..  KKaassıınn  eellaassttiikk  yyaappııssıı  vvee  eellaassttiikk  

      kkuuvvvveett  ((FFiizzyyoolloogg,,  bbiiyyoolloogg,,  aannttrrooppoommeettrriisstt,,  aannttrreennmmaann  

      bbiilliimmii))  

AAlleexxaannddeerr  ((11998888))::    HHaayyvvaann  hhaarreekkeettiinnddee  eellaassttiikk  mmeekkaanniizzmmaallaarr  

      ((ZZoooolloocciisstt))  

YYeeaaddoonn  ((11999933))::    BBuurrgguulluu  ssaallttoonnuunn  mmaatteemmaattiikksseell  mmooddeelllleemmeessii  

      ((MMaatteemmaattiikkççii))..  

HHaattzzee  ((11998811))::    ĠĠnnssaann  llookkoommoossyyoonnuu  iiççiinn  bbiiyyoommeekkaanniikk,,  ffiizzyyoolloojjiikk  vvee  

      nnöörrooffiizzyyoolloojjiikk  mmooddeelllleerr  kkuullllaannddıı    

      ((BBiiyyoolloogg  vvee  bbiiyyoommeekkaanniikkççii))  



 

 
 

 
 

SSppoorr  bbiilliimmlleerrii  HHaarreekkeett  bbiilliimmlleerrii  

SSppoorr  vvee  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinniinn  ttaarriihhsseell  ggeelliiĢĢiimmii  

IIIIII..  EEvvrree  

SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliiĢĢiimmii  

SSppoorr  vvee  hheerr  ttüürr  hhaayyvvaann  vvee  iinnssaann  hhaarreekkeettlleerriinniinn  aannaalliizzii  

ffiizzyyoolloojjii  

aannaattoommii  

bbiiyyookkiimmyy

aa  

bbiiyyoommeekk

aanniikk  

bbiiyyoolloojjii  

ppssiikkoolloojjii  

................  

SSppoorr  bbiilliimmlleerrii  

HHaarreekkeett  bbiilliimmii  
BBeedd..  

eeğğiitt  

SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliiĢĢiimmii  

ffiizzyy

oolloojjii  
aannaatt

oommii  
bbiiyyoo

kkiimmyy

aa  bbiiyyoo

mmeekk

aanniikk  

bbiiyyooll

oojjii  
ppssiikk

oolloojjii  

..........

......  

SSppoorr  

bbiilliimmlleerrii  
HHaarreekkeett  

bbiilliimmii  
BBeedd..  

eeğğiitt  

HHaarreekkeett  bbiilliimmii  

SSppoorr    

bbiilliimmll

eerrii  

SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliiĢĢiimmii  



 
 

 

SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  GGeelliiĢĢiimmii  

SSppoorr  

bbiilliimmlleerrii  
HHaarreekkeett  

bbiilliimmii  

HHaarreekkeett  bbiilliimmii  

SSppoorr    

bbiilliimm

lleerrii  

••ĠĠnntteerrddiissiipplliinneerr  yyaakkllaaĢĢıımm  

  

••MMuullttiiddiissiipplliinneerr  yyaakkllaaĢĢıımm  

AAllaann  mmeerrkkeezzlliiddeenn        ssoorruu  mmeerrkkeezzlliiyyee  

““SSttrreess  kkıırrııkkllaarrıınnıınn  oolluuĢĢuumm  nneeddeennlleerrii  ??””  ((GGrriimmssoonn  eett  aall,,  11999911))  

  

AArraaĢĢttıırrmmaa  GGuurruubbuu::  BBiiyyoommeekkaanniikkccii,,  kkeemmiikk  bbiiyyoollooğğuu,,  mmoorrffoolloogg  vvee  mmaatteerryyaall  

bbiilliimmcciissii..  

Beden Eğitiminde İsim Değişikliği 

 
Toplam 680 Spor Okulu: 

 

  -% 55 (377) cevap verdi 

 

  -% 32.9 (124) isim değiĢikliği (Son 12 yılda), 

   

  -% 67.1 (253) değiĢtirmedi, 

 

  -DeğiĢtirmeyenlerin % 27.7 (70) değiĢimi düĢünmektedir, 

Yıllara göre isim değiĢikliği: 

  

 76/77-78/79 79/80-81/82 82/83-84/85 85/86-87/88 

 

N 18  19  24  63  

% 14.5  15.3  19.4  50.8 

 



 

 

Beden Eğitiminde İsim Değişikliği 
 

Beden Eğitimine ek alınan  isimler: 

 

  - Sağlık, 

   

  - Rekreasyon (Boş Zaman Etkinliği) 

 

  - Spor Eğitimi 

(Janz ve ark., 1989) 

Beden Eğitimine yer vermeyenler: 

   

 - Kinesyoloji  - Fizik Kondisyon 

 - İnsan Performansı - Spor  Eğitimi 

 - İnsan Hareketi  - Spor 

 - Kinetik   - Uygulamalı Fiziksel Bilimler 

 - Spor Bilimi  - Motor Eğitim 

 - Egzersiz Bilimi 

 

Beden Eğitimine Yer Vermeyenlerin Gerekçeleri; 

Beden Eğitiminde İsim Değişikliği 

•Eğitimde özelleşilen alanları daha iyi tanımladığı, 

•Eğitim önceliklerini daha iyi yansıttığı, 

•Akademik alanda imajı geliştirdiği, 

•Kaynak bulma yeteneklerini attırdığı, 



 
 

 
 

 

11..  DDüünnyyaayyıı  ttaakkiibbeettmmeekk::  DDooğğuu  --  BBaattıı,,  

22..  YYeennii  mmeesslleekk  aallaannllaarrıı,,  

33..  HHaarreekkeett  vvee  ssppoorruu;;  bbeeddeenn  eeğğiittiimmii  ssıınnıırrllaarrıı    

  iiççeerriissiinnddee  iinncceelleeyyeemmeemmeekk,,  

44..  KKiimmlliikk  eerroozzyyoonnuu  vvee  yyeennii  aarraayyııĢĢllaarr,,  

Spor Okulları İsimleri 

•Kinesiyoloji 

•Egzersiz bilimleri 

. Hareket sağlık ve rekreasyon  

•Spor Bilimi 

•Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

•Beden Eğitimi İnsan Hareketleri ve Dans 

•Spor Bilimi Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 

•Beden Eğitimi Hijyen ve Dans 

•Spor 

. Ġnsan haraketleri ve kinetik 
 

•Spor ve Beden Eğitimi 

(Janz ve ark., 1989) 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  
DDEEĞĞĠĠġġĠĠMMĠĠ  EETTKKĠĠLLEEYYEENN  FFAAKKTTÖÖRRLLEERR  



 
 

 
 

 

1. Evre: 1931 - 1974 arası 

 

2. Evre: 1974 - 1981 arası 

 

3. Evre: 1981 - 1992 arası 

 

4. Evre: 1992 - 1998 arası 

 

5. Evre: 1998- Günümüze kadar 

  PPrrooggrraamm  vveeyyaa  BBööllüümm  YYaappııllaannmmaassıı  

PPrrooggrraamm  vveeyyaa  BBööllüümm  YYaappııllaannmmaassıı  

11..  EEvvrree::  11993311  --  11997744  aarraassıı  

    --BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  BBööllüümmüü  

22..  EEvvrree::  11997744  --  11998811  aarraassıı  

    --BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  BBööllüümmüü  

    --SSppoorr  AAkkaaddeemmiissii  

    --İİzzmmiirr  BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  YYOO  

    --OODDTTÜÜ  BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  RReekkrreeaassoonn  

      vvee  SSppoorr  BBööllüümmüü  



 

 

PPrrooggrraamm  vveeyyaa  BBööllüümm  YYaappııllaannmmaassıı  

33..  EEvvrree::  11998811  --  11999922  aarraassıı  
    --EEğğiittiimm  FFaakküülltteessii  

        BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  BBööllüümmüü  

    --EEğğiittiimm  FFaakküülltteessii  

      SSppoorr  BBiilliimmlleerrii  vvee  TTeekknnoolloojjiissii  YYüükksseekkookkuulluu  

    --FFeenn--EEddeebbiiyyaatt  FFaakküülltteessii    

      BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  BBööllüümmüü  

44..  EEvvrree::  11999922  --  11999988  aarraassıı  
      --SSppoorr  BBiilliimmlleerrii  vvee  TTeekknnoolloojjiissii  YYüükksseekkookkuulluu  

      --BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  YYüükksseekkookkuulluu  
      --FFeenn--EEddeebbiiyyaatt  FFaakküülltteessii    

        BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  BBööllüümmüü  

    --EEğğiittiimm  FFaakküülltteessii  

        BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  BBööllüümmüü  

PPrrooggrraamm  vveeyyaa  BBööllüümm  YYaappııllaannmmaassıı  

55..  EEvvrree::  11999988--  GGüünnüümmüüzzee  kkaaddaarr  
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

-Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

-Fen-Edebiyat Fakültesi  

   Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

-Eğitim Fakültesi 

   Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

-Sağlık Bilimleri Fakültesi 

   Spor Bilimleri Bölümü 

 
PPRROOGGRRAAMMLLAARR::  

  --BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii  

  --SSppoorr  YYöönneettiicciilliiğğii  

  --AAnnttrreennöörrllüükk  

  --SSppoorr  BBiilliimmlleerrii  vvee  AAnnttrreennöörrllüükk  

  --RReekkrreeaassyyoonn    

  --SSppoorr  BBiilliimmii  



 
 

 
 

  OOkkuullllaaşşmmaa    

22000044’’ddee  OOkkuullllaaşşmmaa  

  
4444    ÜÜnniivveerrssiitteeddee  ssppoorr  yyüükksseekkookkuulluu  //  bbööllüümmüü  

  3388  ÜÜnniivveerrssiitteeddee  YYüükksseekkookkuull  

1133  ÜÜnniivveerrssiitteeddee  EEğğiittiimm  FFaakküülltteessiinnddee  BBEESSÖÖ  

11      ÜÜnniivveerrssiitteeddee  FFeenn--EEddeebbiiyyaatt  FFaakküülltteessiinnddee  BBEESSÖÖ      

11      ÜÜnniivveerrssiitteeddee  SSaağğllııkk  BBiill..  FFaakk..  SSppoorr  BBiill..  BBööll..  
        ((ÖÖSSYYMM,,  22000044))  

BBööllüümm      NNoorrmmaall  ÖÖğğrreettiimm  ĠĠkkiinnccii  ÖÖğğrreettiimm  TTooppllaamm  

  

AAnnttrreennöörrllüükk      2255    77    3322  

BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr    5500    --    5500  

RReekkrreeaassyyoonn          88    33    1111  

SSppoorr  BBiilliimmlleerrii        33    --        33  

SSppoorr  YYnneettiicciilliiğğii    2211    55    2266  

  

TTooppllaamm      110077    1155    112222  

((ÖÖSSYYMM,,  22000044))  

YYaappııssaall  GGeelliişşiimm::  OOkkuullllaaşşmmaa  



 
 

 

 

Hakemli Yayınlar 
 

 1966-1991 arası 

 

 1992-2002 arası 

 

PPrrooggrraamm  vveeyyaa  BBööllüümm  YYaappııllaannmmaassıı  

PPRROOGGRRAAMMLLAARR::  

  --BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii  

  --SSppoorr  YYöönneettiicciilliiğğii  

  --AAnnttrreennöörrllüükk  

  --SSppoorr  BBiilliimmlleerrii  vvee  AAnnttrreennöörrllüükk  

  --RReekkrreeaassyyoonn    

  --SSppoorr  BBiilliimmii  

KKuurruulluuĢĢttaa  ((11999922))  yyaassaall  ddüüzzeennlleemmee  SSoorruunnllaarrıı::  
    --GGSSGGMM  AAnnttrreennöörr  EEğğiittiimmii  YYöönneettmmeelliiğğii  

    --TTuurriizzmm  BBaakkaannllıığğıı  

    --KKüüllttüürr  BBaakkaannllıığğıı  

MMeezzuunnllaarrddaa  

İİssttiihhddaamm  vvee  MMeesslleekkii    

KKiimmlliikk  SSoorruunnllaarrıı::  
--AAnnttrreennöörrllüükk  BBööllüümmüü,,  

--RReekkrreeaassyyoonn  BBööllüümmüü,,  

--YYöönneettiimm  BBööllüümmüü    

2200..000000  ööğğrreennccii  kkiittlleessii,,    1133..550000  iissttiihhddaamm  ffaazzllaassıı    

HHeerr  yyııll  ~~  44661133  

yyeennii  ööğğrreennccii  

aallıımmıı  

YYaappııssaall  GGeelliişşiimm  

HHaakkeemmllii  YYaayyıınnllaarr  

  

  11..  YYüükksseekk  LLiissaannss  //  DDookkttoorraa  TTeezzlleerrii  

  

  22..  HHaakkeemmllii  EEsseerrlleerr::  
      SSppoorr  HHeekkiimmlliiğğii  DDeerrggiissii  

      SSppoorr  BBiilliimmlleerrii  DDeerrggiissii  

      PPeerrffoorrmmaannss  

      GGaazzii  BBEESSBB  DDeerrggiissii  

      CCeellaall  BBaayyaarr  BBEESSBB  DDeerrggiissii  

      SSppoorr  AArraaĢĢttıırrmmaallaarrıı  DDeerrggiissii  

      SSeellççuukk  BBEESSBBDD  

      AAttaattüürrkk  BBEESSBBDD  

11996666--11999922  

11999922--22000022  



 
 

 

YYaappııssaall  GGeelliişşiimm  

HHaakkeemmllii  EEsseerrlleerr  

  AAllaannllaarr  

  TTeezzlleerr  vvee  SSüürreellii  YYaayyıınnllaarr  

  

    AAnnttrreennmmaann  vvee  HHaarreekkeett  BBiilliimmlleerrii  ((AAHH))  

    SSppoorr  EEğğiittiimmii        ((SSEE))  

    SSppoorrccuu  SSaağğllıığğıı      ((SSSS))  

    SSppoorrddaa  PPssiikkoossoossyyaall  AAllaannllaarr    ((PPSS))  

    SSppoorr  OOrrggaanniizzaassyyoonnuu  vvee  YYöönneettiimmii  ((SSOO))  

  

  SSüürreellii  YYaayyıınnllaarr  

    AArraaĢĢttıırrmmaa  

    DDeerrlleemmee  

    ÇÇeevviirrii    

YYaappııssaall  GGeelliişşiimm  

  
11996666--11999922  aarraassıı  
  

YYaayyıınn    NNiitteelliikk    SSaayyıı    %%  

  

TTeezzlleerr    DDookkttoorraa  2266    33..88      

    YYüükksseekk  LL..  111188    1177..22  

  

SSHHDD    AArraaĢĢttıırrmmaa  116633    2233..88  

    DDeerrlleemmee  115566    2222..88  

    ÇÇeevviirrii    116633    2233..88  

  

SSBBDD    AArraaĢĢttıırrmmaa  3366    55..22  

    DDeerrlleemmee  1188    22..66  

    ÇÇeevviirrii    44    00..6677  

  

TTooppllaamm      668844    110000  



 

 
 

11..  HHıızzllıı  OOkkuullllaaşşmmaa,,  

22..  ÇÇookk  SSaayyııddaa  ÖÖğğrreennccii  AAllıımmıı,,  

33..  YYeetteerrssiizz  AAlltt  YYaappıı,,  

    --TTeessiiss//MMaallzzeemmee,,  

    --LLaabboorraattuuvvaarr,,  

    --YYaayyıınn,,  

44..  SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  MMuullttiiddiissiipplliinneerr  YYaappııssıı,,  

55..  SSppoorr  BBiilliimmlleerriinniinn  İİnntteerrddiissiipplliinneerr  YYaappııssıı,,  

66..  UUlluussllaarraarraassıı  bbaağğllaannttııllaarr,,  

77..  HHıızzllıı  PPrrooggrraammllaaşşmmaa,,  

SSıınnıırrllaayyııccıı  EEttkkeennlleerr  

TTüürrkkiiyyee’’ddee  

BBeeddeenn  EEğğiittiimmiinnddeenn  SSppoorr  BBiilliimmlleerriinnee  ????  

••SSppoorr  bbiilliimmlleerrii,,  

    

  ÖÖzzeell  yyeetteenneekk  ssıınnaavvııyyllaa;;  

    --GGüüzzeell  ssaannaattllaarr,,  

    --KKoonnsseerrvvaattuuvvaarr,,  

••SSppoorr  bbiilliimmlleerrii,,  

    

  BBiilliimmsseell  yyaappııssııyyllaa;;  

      

  ??!!  --MMeesslleekk  yyüükksseekkookkuullllaarrıı  

    ggöörrüünnttüüssüü,,  



 
 

••SSppoorr  bbiilliimmlleerrii,,  

BBiilliimmsseell  yyaappııssııyyllaa;;  

??!!  

İİMMAAJJ  SSOORRUUNNUU  

••AAkkaaddeemmiikk  eerroozzyyoonn  

••UUyygguullaammaa  aağğıırrllıığğıı    

••MMeesslleekk  yyüükksseekkookkuull  

••DDüüĢĢüükk  ÖÖSSSS’’llii  ööğğrreennccii  pprrooffiillii  

••SSppoorr  bbiilliimmlleerrii  ggeeççiiĢĢii  yyaavvaaĢĢ  

BBeeddeenn  EEğğiittiimmiinnddeenn  SSppoorr  BBiilliimmlleerriinnee  ????  



 

 
 

 

 

 

 

YYaavvaaşş  ssppoorr  bbiilliimmlleerrii  

ggeeççiişşii  

ĠĠnntteerrddiissiipplliinneerr  yyaakkllaaĢĢıımm  ssoorruunnllaarr::  
--uuyygguullaammaallıı  ddiissiipplliinnlleerree  tteekk  yyöönnllüü  

yyaakkllaaĢĢıımm  

MMuullttiiddiissiipplliinneerr  yyaakkllaaĢĢıımm  ssoorruunnllaarrıı::  
--UUyygguullaammaallıı  vvee  tteeoorriikk  aallaannllaarraa  yyaakkllaaĢĢıımmddaa  

ssıınnıırrllıı  uuzzmmaannllııkk  aallaannllaarrııyyllaa  bbaakkııĢĢ,,  

--FFaarrkkllıı  tteemmeell  bbiilliimmlleerriinn  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinnee  aakkttaarrıımmıınnddaa    

yyeetteerrssiizz  uuzzmmaannllaaĢĢmmaa  

YYaavvaaşş  ssppoorr  bbiilliimmlleerrii  

ggeeççiişşii  

ĠĠnntteerrddiissiipplliinneerr  yyaakkllaaĢĢıımm  ssoorruunnllaarrıı::  
--uuyygguullaammaallıı  ddiissiipplliinnlleerree  tteekk  yyöönnllüü  

yyaakkllaaĢĢıımm  

MMuullttiiddiissiipplliinneerr  yyaakkllaaĢĢıımm  ssoorruunnllaarrıı::  
--UUyygguullaammaallıı  vvee  tteeoorriikk  aallaannllaarraa  yyaakkllaaĢĢıımmddaa  

ssıınnıırrllıı  uuzzmmaannllııkk  aallaannllaarrııyyllaa  bbaakkııĢĢ,,  

--FFaarrkkllıı  tteemmeell  bbiilliimmlleerriinn  ssppoorr  bbiilliimmlleerriinnee  aakkttaarrıımmıınnddaa    

yyeetteerrssiizz  uuzzmmaannllaaĢĢmmaa  

DDiiğğeerr  ddiissiipplliinnlleerr  

ppaarraalleelliinnddee  

bbiilliimmsseell  yyaakkllaaĢĢıımmıınn  

yyaappııllaannddıırrııllmmaassıınnddaa  

ssoorruunnllaarr  

EEğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıı  

iiççeerriikk  ssoorruunnuu  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BBeeddeenn  eeğğiittiimmii  

SSppoorr  bbiilliimm((lleerr))ii  

HHaarreekkeett  bbiilliimmii  

FFiizzyyoolloojjii    aannttrrooppoommeettrrii  ggeenneettiikk  

AAnnaattoommii    ssoossyyoolloojjii    bbiiyyoommeekkaanniikk  

BBiiyyookkiimmyyaa  bbiiyyoolloojjii    aannttrrooppoolloojjii  

YYöönneettiimm    mmaatteemmaattiikk  eeğğiittiimm  

NNöörrooffiizzyyoolloojjii  ppssiikkoolloojjii    ............  

ddeeğğiiĢĢiimm  ddeeğğiiĢĢiimm  

BBeeddeenn  eeğğiittiimmii  

SSppoorr  bbiilliimm((lleerr))ii  

HHaarreekkeett  bbiilliimmii  

FFiizzyyoolloojjii    aannttrrooppoommeettrrii  ggeenneettiikk  

AAnnaattoommii    ssoossyyoolloojjii    bbiiyyoommeekkaanniikk  

BBiiyyookkiimmyyaa  bbiiyyoolloojjii    aannttrrooppoolloojjii  

YYöönneettiimm    mmaatteemmaattiikk  eeğğiittiimm  

NNöörrooffiizzyyoolloojjii  ppssiikkoolloojjii    ............  

ddeeğğiiĢĢiimm  ddeeğğiiĢĢiimm  

BBeeddeenn  

eeğğiittiimmii  

KKuuaalliiffiikkaassyyoonn  

ssoorruunnuu  

KKuuaalliiffiikkaassyyoonn  

ssoorruunnuu  



Türkiye de akademik yapılanma; 

 

 
 

 

 

••TTaannıımmddaann  hhaarreekkeett  eeddiillmmiiyyoorr  

••YYÖÖKK  PPoolliittiikkaassıı::  AAkkaaddeemmiikk  kkuurruummssaallllaaĢĢmmaaddaa  öönnyyaarrggıı  

YYüükksseekkookkuull  

FFaakküüllttee  

GGeerreekkççee  ????!!!!  

--YYÖÖKK  vvee  YYOO  kkaavvrraammıı::  

  yyeennii  ttaannıımmllaammaa  

--BBüürrookkrraattiikk  eeĢĢiittlliikk  

--SSttaattüü  eeĢĢiittlliiğğii  



 
 

 
 

 

 

 

 

YYüükksseekkookkuull  

FFaakküüllttee  

mmooddeell  ????!!!!  
BBaaşşkkeenntt  üünniivveerrssiitteessii  
SSaağğllııkk  bbiilliimmlleerrii  ffaakküülltteessii  
--ssppoorr  bbiilliimmlleerrii  

--bbeesslleennmmee  ddiiyyeetteettiikk  

--ffiizziikk  tteeddaavvii  vvee  rreehhaabbiilliittaassyyoonn  

  

YYüükksseekkookkuull  

FFaakküüllttee  

mmooddeell  ????!!!!  

••SSppoorr  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii  

••HHaarreekkeett    BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii  

••SSaağğllııkk  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii  

BBööllüümmlleerr  

--ssppoorr  bbiilliimmlleerrii  

--bbeesslleennmmee  ddiiyyeetteettiikk  

--ffiizziikk  tteeddaavvii  vvee  rreehhaabbiilliittaassyyoonn  

--  ..........................  

BBuuddaappeeĢĢttee  SSppoorr  

ÜÜnniivveerrssiitteessii  

KKööllnn  SSppoorrtthhoocchhsscchhuullee  

IInnddiiaannaa  HHeeaalltthh  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn    

aanndd  RReeccrreeaattiioonn  FFaaccuullttyy  



 
 

 

 

YYüükksseekkookkuull  

FFaakküüllttee  

mmooddeell  ????!!!!  
CCeellaall  BBaayyaarr    ÜÜnniivveerrssiitteessii  
SSaağğllııkk  vvee  SSppoorr  BBiilliimmlleerrii  ffaakküülltteessii

  ((????!!!!))  
--ssppoorr  bbiilliimmlleerrii  vvee  aannttrreennöörrllüükk  bbööllüümmüü  

--SSppoorr  vvee  RReekkrreeaassyyoonn  BBööllüümmüü  

--HHeemmşşiirreelliikk  BBööllüümmüü  ((??!!))  

--BBeesslleennmmee  vvee  DDiiyyeetteettiikk  BBööllüümmüü  ((??!!))  

--ÇÇooccuukk  GGeelliişşiimmii  BBööllüümmüü  ((??!!))  

YYüükksseekkookkuull  

FFaakküüllttee  

--bbeeddeenn  eeğğiittiimmii  vvee  ssppoorr  ööğğrreettmmeennlliiğğii  

--aannttrreennöörrllüükk  

--yyöönneettiicciilliikk  

--rreekkrreeaassyyoonn  

EEğğiittiimm  ffaakküülltteessii  ??!!  YYeettkkii  

ççeelliiĢĢkkiissii  

SSiisstteemm  ssoorruunnuu  ??!!  YYeettkkii  

ççeelliiĢĢkkiissii  

YYaassaall  ddüüzzeennlleemmee  ??!!  

MMeesslleekk  ttaannıımmıı  ssoorruunnuu  



 
 

 

 

 
 

YYüükksseekkookkuull  

FFaakküüllttee  

--bbeeddeenn  eeğğiittiimmii  vvee  ssppoorr  ööğğrreettmmeennlliiğğii  

--aannttrreennöörrllüükk  

--yyöönneettiicciilliikk  

--rreekkrreeaassyyoonn  

EEğğiittiimm  ffaakküülltteessii  ??!!  

FFeeddeerraassyyoonnllaarr  ??!!  

AAvvrruuppaa  bbiirrlliiğğii  ??!!  

AAkkaaddeemmiikk  YYüükksseellmmee  

DDooççeennttlliikk  AAllaannıı  EEğğiittiimm  BBiilliimmlleerrii  vvee  ÖÖğğrreettmmeenn  YYeettiiĢĢttiirrmmee  

YYeennii  aallaann  ????!!!!  

  

••SSppoorr  BBiilliimmlleerrii  

••SSaağğllııkk  BBiilliimmlleerrii  ((????))  

••HHaarreekkeett  BBiilliimmlleerrii  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssoonnuuçç  

••ĠĠnntteerr  vvee  mmuullttiiddiissiipplliinneerr  oollaabbiillddiiğğii  oorraannddaa  vvaarrllıığğıınnıı  

kkoorruuyyaabbiilleecceekk  

  

••PPrrooggrraammllaarrıınn  yyeenniiddeenn  ĢĢeekkiilllleennmmeessii    

  

••AAnnttrreennöörrllüükk  eeğğiittiimmiinniinn  ggeelleecceeğğii  ssoorrgguullaannmmaallıı  

  



4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ UYGULAMALARINDA  

ÖĞRETĠM STĠL VE YAKLAġIMLARININ ÇOKLU ZEKA KURAMINA ĠLĠġKĠN  

KULLANIMI 

Hüseyin ÇAMLIYER, H. Fehmi MAVİ, E. Nilay DAŞDAN, Hatice ÇAMLIYER 

Celal Bayar Üniversitesi BESYO-Manisa 

ÖZET 

Günümüzde eğitim alanında istendik türde davranıĢ geliĢtirebilme sürecinde “çoklu zeka” uygulamaları 

sıklıkla tartıĢılan bir konu haline gelmiĢtir(Klein, 2003). Ġlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında hemen hemen 

tüm zümreler bu konu ile ilgili tartıĢmaları yoğunlaĢtırırken Beden Eğitimi Dersleri için de bu tartıĢmalar  

sürmekte ve Beden Eğitimi Dersi bu tartıĢmaların dıĢında düĢünülmemektedir.  

Zeka konusunda yeni bir sentezleme olarak görülebilecek “Çoklu Zeka Kuramı” “beden eğitimi 

dersinde nasıl uygulanmalı”  sorunun özünü oluĢturmaktadır. Birçok beden eğitimi öğretmenin düĢüncesinde bu 

uygulamaların nasıl yaĢama geçirileceği uygulamalardaki gözlemlere ve dayanarak netleĢmemiĢ bir sorun olarak 

güncelliği koruduğu söylenebilir (Klein, 2003; Mitchell, & Kernodle, 2004).  

Bu çalıĢma beden eğitimi dersleri uygulamalarında “Çoklu zeka kuramı” kapsamında söz edilen değiĢik 

zeka alanlarının geliĢtirilebilmesi için ne tür yöntem ve öğretim yaklaĢımlarıyla desteklenmesi gerektiği ele 

alınmaya çalıĢılmıĢtır. 

GĠRĠġ 

Zeka psikolojinin ve eğitim bilimlerinin üzerinde çok tartıĢtığı bir konudur. Zeka ile ilgili; yaĢamda 

karĢılaĢılan değiĢik türdeki problemleri çözebilme, yeni bir ürün ortaya çıkarabilme, topluma yararlı bir Ģey 

yapabilme kapasitesidir gibi birçok değiĢik tanımların yapıldığı günümüzde bile  zekaya yeni açılımlar 

getirilmeye çalıĢıldığı bilinmektedir (Brody, 1999; Gardner, 1999; Selçuk, 1999).  

Çoklu zeka kuramı  [multiple intellegence (mı theory)] Harward Üniversitesi öğretim üyelerinden 

Howard Gardner tarafından 1983 yılında eğitim sürecine yeni bir yaklaĢım olarak geliĢtirilmiĢtir. 

Çoklu zeka kuramında 8 çeĢit alan belirlenmiĢtir. Bunlar : 

1-  Sözel – Dilsel 

2-  Matematiksel - Mantıksal  

3- Görsel – Uzaysal 

4-  Müziksel – Ritmik       

5- Bedensel – Kinestetik  

6- KiĢilerarası -Sosyal 



7- Ġçsel  (Özedönük) 

8- Doğa 

Çoklu zeka aĢağıdaki temel ilkeler dayandırılabilir. 

1. Her insan, çeĢitli zeka alanlarının tümüne sahiptir.  

2. ÇeĢitli zeka alanları, genellikle, bir arada karmaĢık bir yapıda çalıĢırlar.  

3. Bütün zekalar tanımlanabilir ve geliĢtirilebilir.  

4. Her insan, çeĢitli zeka alanlarından her birini yeterli düzeyde geliĢtirebilir  

5. Her bir zeka alanı ayrıĢtırma, iliĢkilendirme karĢılaĢtırma, farklılaĢtırma, sonuç çıkartma vb. gibi 

iĢlevselliklerde, algı - dikkat - hafıza açısından farklı bir sisteme sahiptir. 

6. Her bir zeka alanının iĢlevselliği diğer zeka alanlarından ayrı değildir. 

7. Bütün zeka alanları, insanın kendini gerçekleĢtirmesi yolunda farklı ve özel kaynaklardır.  

8. KiĢisel alt yapı ve hazır bulunuĢluk, kültür, kalıtım, inançlar zeka alanlarının geliĢimi üzerinde etkiye sahiptir. 

Eğitim ve öğretimin geliĢtirebileceği alanlar açısından baktığımızda yeni bir sentez olarak 

tanımlayabileceğimiz “çoklu zeka kuramı” bilinen “biliĢsel-duyuĢsal-deviniĢsel” alan tanımlamalarının detaylı 

bir açılımı olduğu söylenebilir. (Demirel; 2002). Bu zeka ile ilgili alansal geliĢimleri bir amaç olarak 

algılamamız gerekmektedir. Bu amaca ulaĢabilmek her zaman ders içi uygulamalarla mümkün olamayacağı bir 

gerçekliktir. Bu nedenle ders dıĢı yönlendirmelere ve uygulamalara da gereksinim bulunmaktadır. Gerek ders içi, 

gerek ders dıĢı uygulama ortamlarında çok önemli iki sorunun altını çizmek gerekmektedir. Bunlar: 

1. Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerle olan iletiĢimlerinde sergiledikleri doğru tutum, davranıĢ ve 

tavırlardır. 

2. Beden eğitimi öğretmeninin, öğretim yöntem-stil ve yaklaĢımlarını çok iyi ve yerinde kullanabilmesi, 

Bunlardan “öğretmenlerinin öğrencilerle iletiĢimlerinde sergiledikleri doğru tutum, davranıĢ ve tavır 

sergileyebilme” çok daha önemli ve etkilidir. Öğrencinin özgüvenini sarsmayan, öğrenciye sorumluluk veren, 

öğrenciyi merkez yapan, öğrencinin yeteneklerine saygı duyan ve onu fark eden, geliĢim açısından onları daha 

ileriye taĢımaya eğilim gösteren saygı ve sabıra dayalı iletiĢimler her zaman yöntem ve stil uygulamalarından 

önce gelmelidir. Çünkü bunlar iletiĢim ve etkileĢimde öncelikli kapı aralayıcıdırlar (Gordon, 2000; Cüceloğlu, 

1993). Bu kapı yanlıĢ tutum ve tavırlarla baĢtan kapanırsa hangi öğretim yaklaĢım ve yöntemi denenirse 

denensin etkileĢim sürecinde istenilen amaca ulaĢmak çok zorlaĢır. Zira asıl amaç eğitim ve öğretim sürecinde 

bir araç olarak kullanabileceğimiz sporu, günlük yaĢam biçiminin bir parçası haline getirerek amaç doruklarına 

taĢımaktır. Öğrencilerin var olan potansiyellerini en  iyi geliĢtirmeye yönelmektir.  

Diğer yandan hangi tür zeka alanı olursa olsun beden eğitimi öğretmeninin öğretim stillerini ve yaklaĢımlarını iyi 

kullanabilmesi  aralanmıĢ kapıdan atacağı adımlardan ikincisidir.  

 



1-  Sözel – Dilsel Alan 

Bu tür zeka alanı bir insanın kullandığı kendi dilini etkili kullanma kapasitesini ifade 

etmektedir. Dilin gramer yapısına, sözcük dizimine, kavram telaffuzuna ve sözcüklerin 

anlamına uygun olarak sözel/yazma yeteneği, ikna etme yeteneği, açıklama, öğretme ve 

öğrenme, mizah gibi etkinliklerinde dili büyük bir ustalık ve beceri ile kullanmasına 

dayanmaktadır Bu zeka yönü geliĢmiĢ öğrenciler okuyarak, yazarak, sözlü sunumları 

dinleyerek ve öğrenilecek konuları tartıĢarak en etkili Ģekilde öğrenebilirler.  Resimlerle 

düĢünmektense kelimelerle düĢünürler (Demirel, 2004). 

Beden eğitimi dersinde bu tür zeka alanı geliĢimi için  öneriler : 

 Beden eğitimi dersiyle ilgili düĢüncelerini ve duygularını ifade edebilmelerine fırsat yaratınız. 

 Beden eğitimi dersi kapsamındaki ünite ve konulara iliĢkin geçen kavram ve terimleri açıklayabilmelerine 

yorumlama ve değerlendirmelerine fırsat yaratınız. 

 Kendilerine söylenen veya yapılması istenilen bir hareket görevini  hayalinde  canlandırma, arkadaĢlarıyla 

tartıĢma, anlatma, ders dıĢında  yazarak  ifade etme konularında öğrencileri cesaretlendirin,  arkadaĢlarının 

yazdıklarını dinleme ve kendi görüĢlerini ifade edebilmelerine ortam yaratınız. Örneğin, derste öğretilen 

özel hareketlerin ve becerilerin öğrencilerin tuttukları günlüklere yazılması istenebilir.  Ayrıca, öğrenciler 

derste öğrenilen kavramların geçtiği bulmacalar hazırlayabilirler, bunları kol gazetesine panoya   

asabilirler (Mitchell, & Kernodle, 2004). 

 Beden eğitimi ve spor ile ilgili yazılanları okumaya, konuĢulanları dinlemeye  öğrencileri yönlendirin ve 

özendiriniz. Bunu yaparken öğretmen-öğrenci tartıĢmalarından yararlanabilirsiniz.  Öğrencilerinize 

izlettiğiniz konu ile ilgili bir video kaset veya CD de geçen vuruĢlar, atıĢlar ve stratejileri tanımlamalarını 

isteyebilirsiniz (Mitchell, & Kernodle, 2004).  Öğretilen sporla ilgili bir maç anlatımını sanki spikermiĢ 

gibi öğrencilerinize yaptırabilirsiniz (Anderson, & Weber 1997).   

 Öğrencilerin beden eğitimi dersinde öğrendikleri bir psikomotor beceriyi ne zaman nerede nasıl 

kullanabileceklerini açıklayabilmelerine fırsat yaratınız. 

 Öğrencilerle öğrendikleri hareketlerin kendilerine ne tür yararlar sağlayabileceğini tartıĢabilecekleri ortam 

yaratınız. 

 Beden eğitimi öğretmeni tarafından derste öğretilen bir hareket veya hareket kombinasyonun öğretiminde 

öğretmenin izlediği yolların öğrencilerden anlatması isteyiniz. Ayrıca, öğrenci hareketi yeni öğrenecek 

arkadaĢları için tavsiye listesi de hazırlayabilir (Anderson, & Weber 1997).     

 Öğrencilerin Beden eğitimi derslerinde kendilerini en çok ilgilendiren ve heyecanlandıran bir olayı veya 

konuyu arkadaĢlarına anlatmalarını söyleyiniz. 

 Ġzledikleri bir sportif oyunu, karĢılaĢmayı ve etkinliği anlatan bir kompozisyon yazmalarını isteyiniz. 

Bunun yanı sıra, öğrenciler sportif oyun ve aktivitelerde geçen özel terimlerden  oluĢan bir sözlük 

hazırlayabilirler.  Bunun yanında, reklama yönelik poster afiĢ vb. hazırlayabilirler (Anderson, & Weber 

1997). 



Sözel–Dilsel alan geliĢimiyle ilgili beden eğitimi öğretmeninin derste kullanabileceği öğretim yöntem ve stiller 

Anlatma-Açıklama, soru-cevap, iĢbirliği, problem çözme olabilir. (Muska.2004; Demirel. 2002) 

2- Mantıksal - Matematiksel 

Bu tür zeka alanı, problem çözme, sayıları etkili kullanma, sorgulama, akıl yürütme,  mantık kurallarına ve 

benzerliklerine, neden-sonuç iliĢkilerine ve bunlara benzer soyut iĢlemlere  karĢı çok hassas ve duyarlı olmaya 

dayanmaktadır (Demirel. 2002, Vickers, 1999) 

Bu tür zeka alanı geliĢmiĢ kiĢiler kategorilere veya sınıflara ayırarak, genelleme yaparak, hesaplayarak, mantık 

yürüterek ve soyut iliĢkiler üzerinde çalıĢarak daha iyi öğrenirler. Bu zeka alanını geliĢtirmek için 

öğrencilerimizin yaratıcılıklarına, düĢünme yetilerine, problem çözmelerine, nesneleri ve ortamları bileĢenleri 

açısından analiz yapmalarına, soyut semboller kullanmalarına ve mantık zincirlerini keĢfedip kullanmalarına 

dikkat çekmeliyiz (Kaminski, 2004).  

Beden eğitimi dersinde bu tür zeka alanı geliĢimi için  öneriler : 

 Bir hareket becerisini öğrettikten sonra, o hareketin baĢlangıç basamaklarına doğru sorgulayıcı köprüler 

kurun ve bir sonraki hareket aĢamalarının neler olabileceğini sorgulatın, tahmin yapmalarını isteyiniz. 

 Sıkça gözlemleyebildikleri veya yapabildikleri bir hareket veya hareket kombinasyonu ile ilgili   analiz 

ve sentez‟e  dayalı çözümleyici ve birleĢtirici tarzda sorular sorarak ( neden ve niçin) tartıĢma ortamları 

yaratınız. 

 Eğitsel oyunlar içerisinde matematik iĢlemlerini kullanınız. (Oyuna katılan her bir  öğrenciye bir 

numara vermek bu numarayı dört iĢlem sonucu belirleyerek öğrenciyi ebe yapma gibi. 

 Bir sahanın tam ölçülerini vererek bir kağıda ölçeklendirilmiĢ çizimini ev ödevi olarak isteyiniz. 

 Temel hareket eğitimine yönelik çalıĢmalarda üçgen, kare, dikdörtgen çember gibi Ģekillerin çizimlerini 

kullanarak, metematiksel iliĢkili komutlarla, oyunlar oynatınız.  

 Sınıflar arası değiĢik spor karĢılaĢmalarının organizasyonunu, tanıtımını, fikstürlerini, spor kolunun 

(kulübünün) gelir gider kayıt ve hesaplarını, parasal takiplerini   öğrencilere yaptırınız. 

 Eğitsel oyunlar içerisinde ve temel becerileri öğretirken veya öğrenmelerinden sonra matematiksel 

kavramların tekrar edildiği uygulamalar yaptırınız. Örneğin; top sürerken sayma, top sürme esnasında 

sağ el ile sürerken çift sayıları sol el ile sürerken tek sayıları sayma, ip atlama yaparken ritmik sayma, 

sekmeye dayalı oyunlara sayarak eĢlik etme, sol veya sağ bacak gibi tek sıçmalarda tek sayılar her iki 

bacakla yapılan çift sıçramalarda ise çift sayıları kullanma vb (Tertemiz. 2003). 

Mantıksal–Matematiksel alan geliĢimiyle ilgili beden eğitimi öğretmeninin derste kullanabileceği öğretim 

yöntem ve stiller Problem Çözme, YönlendirilmiĢ BuluĢ olabilir. (Muska, 2004). 

 

 



3- Görsel – Uzamsal 

Uzamsal: üç boyutlu bir nesnenin Ģekil ve görüntüsünü ne kadar hayal edebildiğimizle ilgilidir. Bu tür 

zeka alanı, bir bireyin objektif olarak gözlemleme veya görsel ve uzaysal fikirleri grafiksel olarak sergileme, 

uzaydaki nesneler arasındaki iliĢkileri hatırlama, gözünde canlandırma, fiziksel nesnelere dokunma vb. 

yeteneklerine dayanmaktadır. Renk, çizgi, Ģekil, biçim, iliĢki vb. bu zeka alanının  ilgi kapsamındadır.  (Demirel, 

2004). Resimler ve zihinsel imgelerle düĢünme giriĢimleri,  beceriyi sergileyen birinin seyredilmesi yada  taktik 

kavramlar için grafikleri veya çizimleri incelemek gibi görsel uyaranlar bu zeka alanını geliĢtiren etkinliklerdir. 

Beden eğitimi dersinde bu tür zeka alanı geliĢimi için  öneriler : 

 Bir hareket becerisinin öğretiminde model kullanımına önem veriniz. (Öğretmenin sunumu, öğrencinin 

sunumu, flash kartlar, fotoğraf, slayt, afiĢ, çizim ve video vb. görüntüler)  

 Öğrencinin sınıf düzeyini dikkate alarak öğretilen bir hareketin, yapılan bir dersin, bir hareket 

tekniğinin diyagramsal çizimini ödev olarak veriniz. (bugün iĢlediğimiz beden eğitimi dersinin resmini 

bir kağıda çizip haftaya getirin vb..) 

 Spor araç-gereçlerinin, sportif alanların resimlerini çizdiriniz, bu çizimlerle ilgili sınıf içinde küçük 

yarıĢmalar düzenleyiniz  

 En çok hoĢlarına giden hareket, oyun vb. bedensel etkinliklerin resimlerini çizmelerini isteyebilirsiniz. 

Bu bedensel etkinliklerin kendi arkadaĢlarının yaptığı etkinlinler olabilirken video kasetten seyredilen 

kendisine veya bir baĢkasına ait de olabilir.  Resim çizme yanında bedensel etkinliği tanımlayan uygun 

iĢaretler de yazılabilir (Mitchell, & Kernodle, 2004) 

 .Görsel araçlar kullanarak (derste anlatılan spor alanının Ģeması gibi), alanda yerleĢtirilen bir sporcunun 

bir sonraki oyun stratejisinin ne olabileceği hakkındaki görüĢlerini öğrencilerinize sorabilirsiniz 

(Mitchell, & Kernodle, 2004).    

 Kendi bedenlerinin hareket sınırlarını, bedensel yeteneklerinin sınırlarını kavratınız. 

 Gözler kapatılarak oynanabilecek eğitsel oyunlar kulanınız.  

 Öğrenciler öğretilen bir beceriyi yada oyun esnasındaki bir hareketi zihinsel alıĢtırma yoluyla 

kafalarında canlandırmalarını isteyiniz. (Mitchell, & Kernodle, 2004).      

 Öğrencilere ikiĢerli, üçerli, dörderli, beĢerli, vb. gruplar oluĢturarak birlikte değiĢik Ģekiller, figürler, 

kompozisyon oluĢturmaları için görevler veriniz. ( bedenlerinizi değiĢik biçimlerde kullanarak nasıl 

değiĢik harfler, < A-B-D-E-F > değiĢik Ģekiller, < dörtgen-beĢgen-altıgen- yıldız-ağaç- dal vb.>  değiĢik 

hayvanlar oluĢturabilirsiniz.) 

 AĢağı-yukarı, ileri-geri, sağ-sol, saat yönü- saat yönünü tersi, alçak-yüksek, yakın-uzak,  düz-eğri-zig 

zag, küçük-büyük, açılma-kapanma, uzaklaĢmak-yakınlaĢmak, simetrik-asimetrik, önünde-arkasında, 

karĢılaĢma-ayrılma, yan yana, beraber, ayrı, kuĢatma, boyunca, arasında gibi kavramsal geliĢime, 

hareket eğitimi kapsamında ilgili yaĢ gruplarında önem veriniz. (Çamlıyer, 2001) 

Görsel–Uzamsal alan geliĢimiyle ilgili beden eğitimi öğretmeninin derste kullanabileceği öğretim yöntem ve 

stiller Anlatım, Komut, ĠĢbirliği, Kendini Denetleme, yönlendirilmiĢ BuluĢ olabilir. 



4-  Müziksel – Ritmik       

Bu tür zeka alanı bir kiĢinin bir müzik parçasındaki ritme, akustik düzene, melodiye, 

müzikteki iniĢ ve çıkıĢlara, müzik aletlerine, melodi ve ritim hazırlama, yaratma ve üretme ve 

çevreden gelen seslere olan duyarlılığına dayanmaktadır (Demirel, 2004; Kaminski, 2004, 

Ritim, melodi yada Ģarkı sözü ile düĢünme,  müzikle yada arka planda çalan bir müzik 

eĢliğinde hareket bu alanın geliĢimde yardımcı olur.  

Beden eğitimi dersinde bu tür zeka alanı geliĢimi için  öneriler : 

 Basit hareket tekniklerini tekerlemelere uydurarak yaptırınız. 

 Ġlköğretim sınıflarında müzikle oynanan eğitsel oyunlara sıkça yer veriniz. 

 Hareketleri Ģiirle bütünleĢtirerek dramatik ve hisler veriniz. Öğrencilerin algılamalarını Ģiir veya nesirle 

kiĢileĢtiriniz (Wahl, 1999) . 

 Her hareketin kendine özgü bir ritmi vardır, bu ritmi yakalayıp el çırpma, sesle (hop-hop-hop gibi) vb. 

küçük araçlar yardımıyla eĢlik ediniz.  

 Öğrenciler fiziksel hareket  becerileri tatbik ederken, her becerinin bir ritmi olduğunun farkına 

varmalıdırlar ve bu ritmi vurgulayan bir müzik parçası yazabilecekleri gibi var olan Ģarki ritimlerinden 

de kendi ritimlerine yakın müzik parçaları bulabilirler (Mitchell, & Kernodle, 2004). Öğrencilerin 

bildikleri popüler Ģarkıları öğrenilmiĢ bir hareket becerisinin tekrarında Ģarkıyla birlikte Ģarkıya 

hareketleri uydurarak  uygulatınız.  

 Beden eğitimi derlerinde, her bir bölümün ruh durumunu ve ritmini yansıtan arka plan müzikleri 

kullanabilirsiniz.  Örneğin, ısınmada esnasında tempolu müzik kullanırken, soğuma esnasında 

rahatlandırıcı/dinlendirici müzik kullanabilirsiniz (Mitchell, & Kernodle, 2004 

 Danslara sık sık yer veriniz. ( Halk, modern, klasik ) 

 Öğrenilen bir hareket becerisine iliĢkin öğrencilerden  beste yapmalarını isteyin 

 Öğrencilerden dinlettiğiniz bir müzik parçasına bedensel olarak katılmalarını, uyumlu hareketler 

yaratmaları,veya dans ederek tepki vermelerini isteyiniz. (Tarman 2004) 

Müziksel–Ritmik alan geliĢimiyle ilgili beden eğitimi öğretmeninin derste kullanabileceği öğretim yöntem ve 

stiller: komut, alıĢtırma, yönlendirilmiĢ buluĢ, problem çözme olabilir. (Muska, 2004) 

 

 

 

 



5- Bedensel – Kinestetik  

Bu tür zeka alanı, Bireyin vücudunu ve hareketlerini kullanım biçimini ifade eder. 

koordinasyon, denge,  esneklik ve hız gibi bazı fiziksel özelliklerin yanı sıra, beden dilini 

kullanma, vücuttaki farkındalığı geniĢletme, dokunsak nitelikteki bazı becerileri yerine 

getirmeye dayanmaktadır. Bu yaklaĢım zihinsel ve fiziksel etkinliklerin birbirleriyle ilgisiz 

olduğu gibi yanlıĢ inanıĢın karĢısındadır. (Brualdi, 1999; Demirel, 2004; Kuru, 2001 ) 

Öğrenci öğretim süreçlerinde öğrenme ortamından çok etkilenirler. Öğrenme ortamını 

oluĢturan çevre ile etkileĢerek öğrenirler. Bireyin yaĢadığı ortamın gereği olarak hareket veya 

aktiviteye katılma gerekliliği  bu zeka alanının geliĢmesinde büyük rol oynar 

Beden eğitimi dersinde bu tür zeka alanı geliĢimi için  öneriler : 

 Uygun yaĢ ve sınıflarda Lokomotor, maniplatif, dengeye dayalı hareket becerini ve bu 

becerilerin karma kombinasyonlarını geliĢtirmeye önem veriniz. 

 Önce her bir hareket becerisi için ayrı ayrı motor hareket kalıpları oluĢturmaya özen 

gösteriniz, sonra bu hareket becerilerini birleĢtirerek her bir birleĢime öğrencilerin 

dikkatini çekiniz. “Bunu yaparken de, aktif yada pasif yardim yöntemlerinden 

yararlanabilir.  Aktif yöntemde öğretmen fiziksel olarak öğrencinin hareketleri uygun 

kalıpta olacak Ģekilde yönlendirir.  Pasif yardım da öğrencinin fiziksel 

hareketlerindeki engelleri sınırlamak yada yönlendirmek için kullanır” (Mitchell, & 

Kernodle, 2004).   

 Standart malzemelerin dıĢında değiĢik tür malzemeler de kullanarak algısal örüntü 

içerisinde değiĢik hareket kalıpları oluĢturmaya çalıĢınız.  

 Öğrenciler öğretmen tarafından gösterilen bir hareket görevini veya becerisini 

malzeme kullanmaksızın gölge taklidi yapabilirler.  Örneğin, teniste öğretmen servis 

atmayı gösterirken öğrenciler raketsiz ve tenis topsuz olarak hareketi uygular 

(Mitchell, & Kernodle, 2004).   

 Öğrencinin, öğretmenin rolünü üstlenerek öğretmene ve arkadaĢlarına bir beceriyi 

göstermesi ve beceri ile ilgili önemli noktaları betimlemesi bu zekanın geliĢimi için 

kullanılabilecek stratejilerden biridir (Mitchell, & Kernodle, 2004). 

Bedensel–Kinestetik alan geliĢimiyle ilgili beden eğitimi öğretmeninin beden eğitimi dersinde komut, alıĢtırma, 

iĢbirliğine dayalı öğretim, kendini değerlendirme, öğrencinin baĢlatması, vb. hareket ve spor eğitiminde 

kullanılabilecek birçok yöntem ve stili kullanabilir. (Muska, 2004) 



6- KiĢilerarası – Sosyal 

Bu tür zeka alanı, bir insanın diğer insanlardaki yüz ifadelerine, seslere ve mimiklere olan 

duyarlılığı ve diğer insanlardaki farklı özelliklerin farkına vararak onları en iyi Ģekilde 

yorumlama ve değerlendirme yeteneğine dayanmaktadır. Bu zeka turu, bireyler basarili bir 

Ģekilde diğer bireylerle iletiĢim kurarlarken kullanılır.  Diğer insanlarla ilgilenmek ve iĢbirliği 

ile öğrenmek bu guruba giren bireyler tarafından çok hoĢlanılır.  Liderlik becerileri, 

arkadaĢlık becerileri ve kendilerinden farklı bireyleri anlayabilme  yeteneği bu gurubun 

özelliklerindendir.  Büyük ihtimalle bu bireyler özel dersler yerine grup halinde öğrenmeyi 

seven kiĢilerdir.  Beden eğitimi öğretmeni, kiĢilerarası zeka geliĢimi sağlamak için öğrenci 

münazaraları, iĢbirliği ile öğrenme, ve arkadaĢları ve uzmanlar ile görüĢmeler gibi 

etkinliklerden yararlanabilir (Kaminski, 2004).  

Beden eğitimi dersinde bu tür zeka alanı geliĢimi için  öneriler : 

 Beden eğitimi uygulamalarında öğrencilerin grup organizasyonlarına önem veriniz. Bu 

organizasyon biçiminin yanı sıra grup içerisinde öğrencinin merkez olduğu öğretim 

yaklaĢımlarını, ve öğretim stillerinin seçimine dikkat ediniz.  

 Takım, yada grup olma duygularını geliĢtirmek için, öğrencilere bir takımın parçası 

olmanın ne anlama geldiğini, ve takımın kendine özgü özelliklerini yazmalarını 

isteyebilirsiniz. Daha sonra, öğrencilerin betimlemelerini bir biriyle paylaĢmalarını 

sağlayıp birbirlerinin betimlemelerindeki farklılıkları ve benzerlikleri 

vurgulayabilirsiniz. Takımdaki yada gruptaki öğrencileri birbirleriyle görüĢmeler 

yapması kiĢilerarası iletiĢimin geliĢmesi bakımından yararlı olabilir. Ayrıca, ilgilenilen 

sporla ilgili ünlü bir sporcu ile yapılan görüĢme daha sonra bütün grup ile paylaĢılıp 

özetlenebilir (Mitchell, & Kernodle, 2004).     

 Öğrencilere değiĢik konularda sık sık sorumluluklar veriniz, bu sorumlulukları 

arkadaĢlarıyla da paylaĢmalarına ortam hazırlayınız. 

 Sınıf içi karĢılaĢmaya yönelik etkinliklerde öğrencilere hakemlik-grup liderliği vb. 

görevler veriniz. 

 Uygun sosyal davranıĢ örnekleri sergileyen öğrencileri grup önünde ödüllendiriniz, 

onurlandırınız. 

 Okul spor klüplerinin  (okul spor kolları)  etkinliklerinde öğrencilere aktif görevler 

yükleyiniz.   



Küçük veya büyük grupları içeren ĠĢbirliğine dayalı öğrenme stili, öğrencinin baĢlatması stili, kendini 

değerlendirme stili bu alan geliĢiminde etkili olabilecek öğretim stillerindendir. (Muska.2004) 

7- Ġçsel  (Öze dönük) 

Bu tür zeka alanı, bir kiĢinin kendini objektif olarak (kendisinin zayıf ve kuvvetli olduğu 

yanları ile birlikte) değerlendirmesi, duygularının, isteklerinin ve ihtiyaçlarının farkında 

olması, kendini iyi disipline etmesi ve kendine güvenmesi gibi yeteneklerine ve özelliklerine 

dayanmaktadır. BaĢka bir deyiĢle kiĢiye dönük zeka, bir kiĢinin kendisini baĢkalarının 

gözüyle görebilmesi kabiliyetidir. KiĢinin kendini anlaması, kim olduğunu, ne yapmak 

istediğini ve neyi yapmak istemediğini veya çeĢitli durumlarda nasıl davranması gerektiğini, 

nelerden uzak durması ve nelere yönelmesi gerektiğini bilmesidir.  

Bu zeka alanıyla bireyler kendi hisleri, güçleri, fikirleri ve inançları hakkında uyanıktırlar ve 

hedef koymaktan ve bu hedeflere ulaĢmaktan zevk alırlar, ayrıca, düĢünmek ve bu 

düĢüncelerden yararlanmak için özel zamana ihtiyaç duyarlar.  Ġçsel zeka alanıyla bireyler 

bilgileri iĢlemek için, fikirlerini formüle etmek için, ve öğrenmeleri ile ilgili düĢünmek için 

zaman verildiğinde en etkili Ģekilde öğrenirler. Ġçsel yönden zengin olan öğrenciler 

muhtemelen özel dersleri ve yalnız baĢına çalıĢmayı yeğleyecektir (Kaminski, 2004).     

Beden eğitimi dersinde bu tür zeka alanı geliĢimi için  öneriler : 

 Bir hareket becerisinin öğretiminde öğrencilerin hazır bulunuĢluk düzeylerini dikkate alınız. 

Seviyelerinin üzerinde baĢaramayacakları bir beceriyle karĢı karĢıya getirip kendilerine güvenlerinin 

azalmasına veya yok olmasına neden olmayınız. 

 Bir hareketin kolaydan-zora, basitten - karmaĢığa yapısını kavramalarına yardımcı olunuz. 

 Düzeltme ve değerlendirmelerde dönütleri uygun kullanınız. 

 Beceri geliĢtirme sürecince bir çok öğrencinin belirli aĢamalardan geçtikten sonra iyiye ulaĢabildiğini 

veya yaklaĢabildiğini, bunun da yeterli çalıĢma ve aralıklı tekrarlarla mümkün olabileceğini  kavratınız. 

 Öğrendikleri veya öğrenecekleri bir becerinin seviyelerine uygun bir Ģekilde analizini yaptırımız. 

 Öğrencilere ders dıĢında çalıĢabilecekleri ödev veya geliĢtirici programlar hazırlayarak veriniz.  

 Öğrencilerden kendilerinin güçlü hissettikleri yönlerini belirten yazılı raporlar hazırlamasını 

isteyebiliriz. Hazırlanan bu raporda, öğrenciler spordaki kendi baĢarılarından, hedeflerinden, ve 

ilgilerini çeken yönlerden bahsedebilirler.   

 Öğrencilerden oyun oynadıktan sonra performanslarını değiĢik hayvanları kullanarak tanımlamalarını 

isteyebiliriz.  Örneğin, öğrenci süratli bir  koĢudan sonra attığı golü “Çıta gibi koĢtum, ve boĢ köseye 

düzgün bir vuruĢ yaptım” diye tasvir edebilir (Mitchell, & Kernodle, 2004).       



Komut stili, kendini değerlendirme stili, ĠĢbirliğine dayalı eĢli öğretim stili, öğrencinin baĢlatması ve  bireysel 

programlama stili bu alan geliĢiminde etkili olabilecek öğretim stillerindendir. (Muska.2004) 

8- Doğa 

Gardner geliĢtirdiği çoklu zeka kuramına sonradan (1996‟da) doğa zekasını da eklemiĢtir. Doğa zekası; bölgesel 

ya da küresel çevre değiĢikliklerini açıklama, ev hayvanları, doğa hayatı, bahçe ve park ilgisi, teleskop ya da 

mikroskop kullanarak doğayı çekme davranıĢlarını kapsar. Bu zeka çevreye ait çok ince ayrıntıları ve örüntüleri 

fark edebilme ve ele alabilme yeteneğidir. Kısacası, doğa zekası, bireylerin çevreleri ile bağlantı kurma sekli ve 

çevrenin öğrenme üzerindeki rolü ile iliĢkilidir (Kaminski, 2004).   

 Beden eğitimi dersinde bu tür zeka alanı geliĢimi için  öneriler : 

 Beden eğitimi dersi uygulamalarında mümkün olduğunca açık hava ve güneĢi değerlendiriniz. 

 Temiz hava ve güneĢin yararlarını sık sık anlatınız. 

 Dersin yapıldığı alanların malzemelerin temizliğine dikkat ediniz. Bununla ilgili uygun davranıĢ 

örnekleri sergilemekten kaçınmayınız. Örneğin: minderde takla ile ilgili bir beceri öğretmeyi 

planladınız. Ortaya konulan minderin temizliğine dikkat çekmek isterken, bu davranıĢı öğrencilerinize 

verdiğiniz değer olarak kodlanmasını istiyorsunuz. “şimdi spor odasına gidiyorsun, dolabın 

…şurasında duran bezi alıyorsun, merdiven altında içerisinde su olan yangın söndürme 

kovalarından birini alıyorsun, içerisindeki suyu şu ağacın dibine döküyorsun, çeşmeden içerisine 

temiz su doldurup buraya geliyorsun” diye bir öğrenciye görev verdiniz. Tüm öğrencilerin sizi 

izlediğini asla aklınızdan çıkarmayın. Gelen temiz su dolu kovanın içerisinde temizlik bezini  

ıslatıyorsunuz, fazla suyunu kovanın içerisine sıkıyorsunuz, sizi izleyen gözlerin önünde ortadaki tozlu 

minderin üzerini bizzat siz önce siliyorsunuz. Siz silmeye devam etmek isteseniz bile mutlaka bir iki 

öğrenci “öğretmenim ben silebilir miyim?” diye giriĢimde bulunacaklardır. Silim iĢlemi bittikten ve 

kirli bezi kova içersine bir iki batırıp bezi temizledikten sonra “bu kovanın içerisindeki kirli suyu şu 

ağacın da suya ihtiyacı var onun dibine dök ve kovaya temiz su doldurarak yerine koy” diye baĢka bir 

öğrenciye görev veriyorsunuz. Bu davranıĢ örneği uzunca tartıĢılabilir. Öz olarak unutmamak gerekir 

ki; karĢımızdaki öğrenciye değer verdiğimizi, onlar için hiçbir iĢten kaçmadığımızı gösterir ve bunu 

yılmadan, iĢi küçümsemeden örnek davranıĢa dökebilirsek öğrencilerimizde de istendik davranıĢ 

normları oluĢturabiliriz. 

 Ortam uygun olduğunda öğrencilere “kır gezintileri” düzenleyiniz, “kır koşuları”  yaptırınız. 

 Ders dıĢı etkinlikler kapsamında zaman zaman çevredeki uygun yerlere doğa yürüyüĢleri düzenleyiniz.  

Ayrıca, öğrencilere değiĢik hava koĢullarında ( güneĢli, rüzgarlı yada yağmurlu) idman yapmalarına izin 

verebilirsiniz ve geribildirimle her bir hava Ģartında gerekli etkili oyun stratejilerini saptamalarına yardımcı 

olabilirsiniz (Mitchell, & Kernodle, 2004).  

 



SONUÇ 

Eğitim ve öğretim sürecinde bütün zeka alanlarını geliĢtirilmesine eĢit derecede önem verilmelidir. 

Eğitim ve öğretim sürecinde tüm zeka alanlarını geliĢtirici ya da tüm zeka alanlarını kullanmaya yönelik 

faaliyetler hazırlanmalıdır. 

Her öğrencide sekiz zeka alanı vardır. Ancak her öğrenci okula, sahip oldukları zeka alanları farklı düzeyde 

iĢlemlenmiĢ ve geliĢtirmiĢ olarak gelir. Bu durum onları diğer öğrencilerden ayıran bireysel farklılıklar ve 

hazır bulunuĢluk düzeyleri ile ilgilidir.  Bu bireysel farklılıklar çok değiĢik nedenlere bağlanabilir. Önemli 

olan öğrencilerde zayıf görünen zeka alanlarının da geliĢimine eĢit fırsat verebilmektir. 

“Hepimiz bu dünyaya bir kere geliyoruz. Öğretmenler bir kere geliyor. Öğrenciler bir kere geliyor. Herkese 

eĢit Ģans tanımak zorundayız.Sonunda, herkesle baĢarılı olamayacağız ama bunu çabalamak bile önemlidir. 

Eğer bazı kiĢileri defterden silmezseniz, bazı kiĢilere Ģans verirseniz, en azından bazı zamanlar zoru 

baĢarabileceklerini gösterecek ve hiç değilse birilerinin onlara inandığını hatırlayacaklardır” 
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GĠRĠġ  

 

Bireyleri yaĢama hazırlamak, dıĢ çevreyle ve dıĢ dünya ile uyumunu sağlamak, bireyleri daha üretken 

daha yaratıcı ve sorgulayıcı bir duruma getirmek eğitimin temel  amaçlarındandır. Bu amacı gerçekleĢtirmek için 

okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim programlarının bu amaca hizmet eder “hayat ile 

bağlantılı-yaĢama dayalı” bir anlayıĢla sürdürülmesi gerekmektedir. Bunun için yaĢamın ta kendisi olan, 

öğrenme-öğretme sürecinde bireylerin bireysel farklılıklarını  dikkate alan çoklu zeka kuramının eğitim 

programlarında iĢe koĢulması kaçınılmaz bir durumdur. Bu kurama dayalı öğretim süreci planlanıp uygulandığı 

takdirde her öğretilen, öğrenci tarafından daha kolay algılanıp öğrenilebilecek ve yaĢamsal bağ kurulacağı için 

de daha iĢe yarar ve fonksiyonel olabilecektir(Bayrak,Çeliksoy,2004).  

 

Çoklu zeka kuramına dayalı öğretim sürecinde pek çok model uygulanabilmektedir. Her ders, sınıf ve 

konuya uygun bir yaklaşımın seçilmesi konusunda henüz bir uzlaşma oluşmamıştır. Ancak hangi model seçilirse 

seçilsin, bu etkinliklerin planlama aşaması bile çok renkli, zevkli ve yaratıcı çalışmalarla doludur. Kuşkusuz 

kuram, eğitimcilere farklı ve yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Getirdiği en önemli farklılık, bireylerin zeki ya 

da aptal olmaları değil, farklı olduklarını vurgulamasıdır(Bümen,2002).  

 

Kurama göre bireyler farklı yollarla, farklı hızlarda öğrenmektedir. Çoklu zeka kuramıyla ilgili 

öğretimsel uygulamalarda, bireylerde var olduğu kabul edilen sekiz farklı zekanın iĢe koĢulmasıyla öğrencilerin 

öğrenmeleri kolaylaĢmakta, kendilerini tanımaları, kendilerine güvenmeleri, bireysel farklılıklara saygı 

duymaları, yaratıcı düĢüncelerini geliĢtirmeleri ve gelecekte hangi mesleği seçeceklerini düĢünmeye baĢlamaları 

sağlanmaktadır. 

 

Öğrenme-öğretme süreçlerinde niteliğin artmasına olanak tanıyan çoklu zeka kuramının kabul 

görmesini ve uygulanmasında önemli rol oynayan eğitim bilimci Gardner‟dir. Gardner, çoklu zeka kuramı ve 

zeka çeĢitlerini 1980‟li yıllarda Ģu biçimde ifade etmiĢtir. 

  “İnsanlarda tek bir zeka yoktur. IQ ve zeka testleri sadece sözel ve mantıksal ve matematiksel 

yetenekleri ölçmektedir. Oysa bireylerde birbirinden farklı sekiz yetenek alanı vardır. Bunlar; dilsel-sözel, 

mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, bedensel-kinestetik, müziksel-ritmik, sosyal-kişilerarası, içsel-içedönük 

ve doğacı  zekadır”(Gardner,1983). 

 



Gardner‟dan önce ise, bazı eğitimciler zekayı “testlerin ölçtüğü nitelik” (zeka seviyesi, zeka düzeyi ya 

da zeka katsayısı) olarak tanımlarken, bazı eğitimciler de, zekayı bir bireyin sahip olduğu “öğrenme gücü” olarak 

yorumlamıĢlardır(Saban,2002).  

Gardner (1983,1999) insan zekasının objektif bir Ģekilde ölçülebileceği tezini eleĢtirerek zekanın tek bir faktörle 

açıklanamayacak kadar çok sayıda yetenekleri içerdiğini savunmaktadır. Ortaya koyduğu bu tezden yola çıkarak 

Gardner, zekayı, bir kiĢinin (1) bir ya da birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, 

(2) gerçek hayatta karĢılaĢtığı problemlere etkili ve verimli çözümler üretebilme becerisi ve (3) çözüme 

ulaĢtırılması gereken yeni ve karmaĢık yapılı problemleri keĢfetme yeteneği olarak 

tanımlamaktadır(Saban,2002). 

 

Çoklu zeka hareketinin eğitime ne getireceğiyle ilgili soruya, Gardner bu kuramın bir eğitim hedefi 

olmadığı; zeka alanlarının hedeflere ulaĢmada güçlü bir araç olduğu Ģeklinde yanıt vermektedir(Durie,1997). Bu 

anlamda kuram bir öğrenme aracı olarak nasıl kullanılabilir? Sorusunun yanıtını verebilmek için öncelikle her 

insanın farklı öğrenme yollarının olduğunu bilmek ve kabul etmek gerekmektedir. Bu durumda, bireylerin 

kendilerine en yakın gelen, en çok zevk aldıkları ve ilgi duydukları zeka alanlarını birer araç olarak kullanıp, 

onlara farklı alanları tanıma ve öğrenme için kapılar açılabilir(Bümen,2002). 

 

Çoklu zeka anlayıĢına göre çağdaĢ eğitimciler, öğrencilerin sahip olabilecekleri “yetenekler-zekalar yelpazesi” 

hakkındaki tespit, görüĢ ve bilgilerini arttırırlarken, kendilerinin de öğretme-öğrenme süreçlerinde 

kullanabilecekleri zeka ve yeteneklerinin de farkında olmaları gerekmektedir. Bu nedenle yeni ve etkin eğitim 

kuramını öğretme-öğrenme süreçlerinde kullanmadan önce ilk kendilerine uygulamalıdırlar. Çünkü çoklu zeka 

kuramının pratiksel ve eğitimsel değerine inanmadıkları, kendi zeka alanlarının ve yeteneklerinin ne olduğunu 

bilmedikleri sürece öğrencilerine uygulamaları konusunda istekli, arzulu olması ve kendisini bu eğitim 

kuramıyla özdeĢtirmesi olanaksızlaĢacaktır.  

GerçekleĢen bu geliĢme, eğitimcilerin öğretim hizmeti niteliklerini sunarken daha kaliteli, yaratıcı ve üretken 

olmalarını sağlayabilecektir. 

 

Öğrenciyi merkeze almayan öğretim uygulamalarını savunan eğitimcilerin (antrenör,yönetici,öğretmen, 

v.b) bu kuramı algılamalarında, benimsemelerinde ve uygulamalarında belli zorluklar yaĢamaları olası 

gözükmektedir. Bu durumla birlikte öğretmen yetiĢtirme programlarında değiĢik alanlarda öğretmenlik eğitimi 

alan öğretmen adayları, diğer programlardaki antrenör adayları, spor yöneticisi adayları ve rekreasyon uzmanı 

adaylarının da sistem gereği çoklu zeka kuramını algılamalarında, benimsemelerinde ve uygulamalarında belirli 

zorluklar söz konusu olabilecektir. Söz edilen olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için bu günden itibaren 

öğretmen yetiĢtirme programlarında değiĢik alanlarda öğretmenlik eğitimi alan öğretmen adayları ile diğer 

programlardaki antrenör adayları, spor yöneticisi adayları ve rekreasyon uzmanı adaylarının da çoklu zeka 

çeĢitlerini, eğilimlerini tespit etmeleriyle birlikte algılamalarına ve benimsemelerine yardımcı olmak, dolayısıyla 

kuramı öğretme-öğrenme süreçlerinde daha nitelikli iĢe koĢmaları konusunda görev öncesi bilgi ve deneyimlerle 

donatılması gerekir. Çoklu zeka kuramına iliĢkin uygulamalar, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 2551 sayılı tebliğler 

dergisinde yayımlanan, 2003-2004 öğretim yılından itibaren de yürürlüğe giren yönerge; çoklu zeka kuramının 

Türk Milli Eğitim Sistemde uygulamaya konulduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu değiĢikliğe göre 



ilköğretim ve ortaöğretim programlarında ünitelendirilmiĢ yıllık plan ve çoklu zeka kuramına uygun 

yapılandırılması istenen günlük ders planı uygulamasına geçilmiĢtir. Bu nedenle öğretmen yetiĢtirme 

programlarında çoklu zeka kuramının çok daha ciddi ele alınması ve üzerinde tartıĢılması gerekmektedir. 

 

Öğretmenlik eğitimi alanına yönelen öğretmen adaylarının eğitim almaya baĢlamalarından önce 

uygulanacak testlerle çoklu zeka alanlarının, eğilimlerinin ortaya çıkartılması, bu tespit sonrasında öğretmenlik 

alanlarının belirlenmesine rehberlik edilmesi ve uygulanacak eğitim programlarının da buna göre düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına öğrenci alınırken uygulanan yetenek 

giriĢ sınavları içeriği ve ölçütlerinin, çoklu zeka kuramının felsefesi açısından yalnızca bedensel-kinestetik zeka 

alanına yönelik etkinlikler içerdiği ve yalnızca bu zeka alanıyla ilgili öğrenci adayı yeterliliklerini ölçtüğü 

görülmektedir. Öğretmen  adayında, antrenör adayında, spor yöneticisi adayında ve rekreasyon uzmanı adayında 

bulunması gereken nitelikler açısından bakıldığında ise, sözel zeka, sosyal-kiĢilerarası zeka, içsel zeka, 

mantıksal-matematiksel zeka, uzamsal zeka, müziksel-ritmiksel zeka gibi yeterliliklerin olması beklenmektedir. 

Bu nedenle  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına öğrenci seçerken uygulanan yetenek giriĢ sınavı içeriği ve 

ölçütlerinin, çoklu zeka kuramına uygun olarak öğrenci adaylarının ön plana çıkarttıkları ya da ön plana 

çıkartamadıkları zeka çeĢitlerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir biçimde yenilenmesi, düzenlenmesi 

ve araĢtırmaların bu konuda daha da yoğunlaĢtırılması  gerekmektedir. 

 

ÇalıĢmanın Amacı 

 

ÇalıĢmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin çoklu zeka 

kuramına göre zeka çeĢitlerinin ve eğilimlerinin belirlenerek bu okullara giriĢte uygulanan yetenek giriĢ sınavı 

içerikleri üzerinde  yeniden düĢünülmesi,  düzenlenmesi ve geliĢtirilmesi gereğini ortaya koyabilmektir. 

 

Yöntem 

 

AraĢtırma Modeli 

 

Bu araĢtırma, tarama modelinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Anket aracılığı ile, Anadolu Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve 

Rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören toplam 400 öğrencinin çoklu zeka kuramına göre zeka çeĢitleri ve 

eğilimlerini belirlemeye yönelik çalıĢma yapılmıĢtır.  

 

 

Evren ve Örneklem 

 

AraĢtırmanın evreni 2004-2005 öğretim yılındaki EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. 

 



AraĢtırma için gerekli olan bilgilerin toplanması için evrenin tamamını oluĢturan Beden Eğitimi 

Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon  bölümündeki 400 öğrencinin tümüne 

(kayıt donduranlar hariç) ulaĢılmıĢtır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki 400 öğrenci çalıĢma evreni 

olarak seçilmiĢtir. Anket uygulamasına katılmayan, anketleri eksik dolduran ya da geliĢigüzel dolduran 

adaylardan 45‟i değerlendirme dıĢı bırakılarak araĢtırmanın örneklemi 355 kiĢi olarak belirlenmiĢtir. Bu iĢleme 

kendini örnekleyen evren(Çilenti,1979) adı verilmektedir. 

 

Verilerin Toplanması 

 

AraĢtırmanın verilerinin toplanması amacıyla, yapılan araĢtırmaya temel oluĢturmak üzere, çoklu zeka 

kuramı ve uygulamaları, öğretmen  adayında, antrenör adayında, spor yöneticisi adayında ve rekreasyon uzmanı 

adayında bulunması gereken nitelikler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına yönelik yetenek sınavı 

konularında çeĢitli kitap, makale, araĢtırmalar ve kitapçıklar incelenerek alan yazım taraması yapılmıĢtır. Ayrıca 

bu alanlarda uzmanlaĢmıĢ kiĢilerin görüĢleri alınarak bu konularda araĢtırmanın kuramsal yönü oluĢturulmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

 

Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmanın amacına yönelik sorulara yanıt bulmak için gerekli olan verileri elde etmek üzere, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik araĢtırmacılar tarafından oluĢturulmuĢ 7 

sorudan oluĢan kiĢisel bilgiler ve kiĢisel tercihler bölümüyle birlikte, 10 bölümden ve 80 sorudan oluĢan 

Eğitimciler Ġçin Çoklu Zeka Alanları Envanteri(Saban,2002) kullanılmıĢtır. 

 

 

 

Verilerin analizi 

 

Anket formu uygulanıp, toplandıktan sonra elde edilen veriler, SPSS 12.0 analiz programıyla 355 öğrencinin 

toplam puanları, toplam puan ortalamaları ve standart sapma puanları  olarak ifade edilmiĢtir. 

Anketi puanlama değerleri aĢağıdaki Tablo1‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo:1. Eğitimciler Ġçin Çoklu Zeka Alanları Envanteri Puanlama Değerleri  (Saban,2002) 

  

        Zeka alanlarını  

         belirleme ölçeği 

Zeka alanındaki 

toplam puan 

Zeka alanındaki 

geliĢmiĢlik düzeyi 

Bana tamamen uygun    4 32-40 arası Çok geliĢmiĢ 

Bana oldukça uygun    3 24-31 arası GeliĢmiĢ 

Bana kısmen uygun    2 16-23 arası Orta düzey geliĢmiĢ 

Bana çok az uygun    1 8-15 arası Biraz geliĢmiĢ 

Bana hiç uygun değil    0 0-7 arası GeliĢmiĢ değil 

       



Bulgular ve Yorum 

 

Bu bölümde araĢtırmanın amacına yönelik bulgulara yer verilmiĢtir. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zeka kuramına iliĢkin profilleri incelenmiĢ, ulaĢılan sonuçlar aĢağıda 

sunulmuĢtur. 

 AraĢtırmanın amacına yönelik uygulanan ankete Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinden toplam 400 öğrenci yanıt vermiĢ ancak 355 öğrencinin anketi geçerli sayılmıĢtır. 45 anket 

öğrenciler tarafından tüm bölümleri doldurulmadığı için değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır.  

 

Anketi yanıtlayanların anketin amacına uygun  bölümlere göre dağılımları Tablo 2‟de verilmiĢtir.  

 

 

Tablo:2. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin  

Bölümlere Göre Dağılımları 

 

  Bölüm          Sayı            Yüzde%          

  Bed.Eğt.Öğr.         136                   38,3 

  Spor Yön.                  89                   25,1 

              Antrenörlük               76                    21,4 

  Rekreasyon              54                    15,2 

  TOTAL                 355                 100,0 

      

  

 Tablo2‟ye göre ankete geçerli yanıt veren en fazla  öğrenci sayısı 136 öğrenci ile Beden Eğitimi 

Öğretmenlik Bölümü öğrencileridir. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna Beden Eğitimi 

Öğretmenliği Bölümüne her yıl 40-50 arasında öğrenci alınması ve bu bölüm öğrencilerinin sayısının diğer 

bölümlerdeki öğrenci sayılarından yüksek olması bu bölümün yüzdesinin yüksek çıkmasında etkili olmuĢtur.  

Anketi yanıtlayanların anketin amacına uygun sınıflara göre dağılımları Tablo3‟te verilmiĢtir. 

 

Tablo:3. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin 

Sınıflara Göre Dağılımları 

 

  Sınıf          Sayı            Yüzde%          

  1.sınıf.                      98                   27,6         

  2.sınıf                        83                   23,4 

             3.sınıf                       86                    24,2        

  4.sınıf                        88                    24,8            

  TOTAL                  355                 100,0 

      

  



 Tablo3‟e göre anketi yanıtlayanların % 27,6‟sı birinci sınıf öğrencisidir. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 

yanıtlama oranı birbirine yakın, 2. sınıf öğrencilerinin yanıtlama oranı diğer sınıflardan düĢüktür. 

Anketi yanıtlayanların anketin amacına uygun cinsiyetleri ile ilgili dağılımları Tablo4‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo:4. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin 

Cinsiyete Göre Dağılımları 

   

    Cinsiyet         Sayı      Yüzde% 

 

      Kız          109        30,7 

     Erkek                246                   69,3 

      TOTAL         355                 100,0 

       

Tablo4‟e göre anketi yanıtlayanların %69,3‟ü erkek, %30,7‟si kızdır. Anketi yanıtlayan erkek öğrenciler 

yaklaĢık kız öğrencilerin iki katıdır. Bu durum Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki 

cinsiyetle ilgili genel demografik özelliklerle paralellik göstermektedir.  

Anketi yanıtlayanların anketin amacına uygun çoklu zeka kuramına iliĢkin profilleri Tablo5‟de de verilmektedir. 

 

Tablo:5. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin 

Çoklu Zeka Kuramına ĠliĢkin Profilleri 

     N=355 

 Çoklu Zeka ÇeĢitleri               Top. Puan        Ortalama        Std. Sapma 

 Sözel-dilsel       7327,00 20,6394 5,35461 

 Mantıksal-matematik      8676,00 24,4394 6,58526 

 Görsel-uzamsal      8431,00 23,7493 6,07223 

 Müziksel-ritmik      8028,00 22,6141 8,08887 

 Bedensel-kinestetik      9916,00 27,9324 5,84846 

 Sosyal-kiĢilerarası      9459,00 26,6451 5,50379 

 Ġçsel-içedönük       9133,00 25,7268 5,90138 

 Doğacı        7555,00 21,2817 7,32495 

  

Tablo5‟de Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zeka 

kuramına iliĢkin ortaya koydukları profildeki toplam puanlara bakıldığında, öne çıkardıkları birinci sıradaki zeka 

çeĢidinin bedensel-kinestetik zeka (9916,00) olduğu görülmektedir. Ġkinci sırada (9459,00) toplam puan ile 

sosyal-kiĢilerarası zeka, üçüncü sırada ise (9133,00) toplam puanla içsel-içedönük zeka yer almaktadır. 

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinde bedensel-kinestetik zekanın birinci 

sırada olması uygulanan yetenek giriĢ sınavları içeriği ve ölçütleri ile doğru bir iliĢki göstermektedir. Uygulanan 

yetenek giriĢ sınavları içeriği ve ölçütleri yalnızca bedensel-kinestetik zekayı ölçmeye yönelik olduğu için Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında bedensel-kinestetik zekayı daha etkili kullanabilen  ve geliĢtirebilen öğrenci 

adayları öğrenim görme Ģansına sahip olabilmektedirler. Bu öğrenciler bedensel-kinestetik zekanın çok 



kullanıldığı ortamlarda baĢarıyı baĢarısızlığı paylaĢarak, takım olabilme ve birlikte hareket edebilme , kendini 

ikinci kiĢilere ve topluma ifade edebilme gibi davranıĢları sergileyerek, sosyal-kiĢilerarası zekalarını da 

geliĢtirebilmektedirler. Bu kiĢiler aldıkları spor eğitimi süresince kendi sınırlılıklarının farkına vararak, anında 

karar üreterek, baĢarıyı ve baĢarısızlığını kendi kendine sorgulayarak içsel-içedönük zekalarını da 

geliĢtirebilmektedirler. GeliĢtirilen bu zekalar,  hangi spor alanında olursa olsun  baĢarılı olmanın önemli 

anahtarlarındandır. Bu nedenle sözü edilen bu zekaların bir sporcuda ön plana çıkartılması ve var olan 

özelliklerin geliĢtirilmesi ve bu zekaların spor alanına yönelik eğitim veren Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokullarında  uygulanan yetenek giriĢ sınavlarında ölçülmesi ve değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında  uygulanan yetenek giriĢ sınav içerikleri ve değerlendirme 

ölçütleri, bedensel-kinestetik zeka dıĢındaki sosyal-kiĢilerarası zeka, içsel-içedönük zeka ile birlikte spor 

eğitimcisi için önemli sayılabilecek diğer zeka alanları (mantıksal-matematiksel,uzamsal-görsel,ritmik-müziksel) 

ile ilgili yeterlilikleri  genellikle ölçmediği ya da sınav içeriğinde verilen puan ağırlıklarının genel sınav 

sonucuna etki etmediği görülmektedir.  

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zeka kuramına iliĢkin 

ortaya koydukları profildeki toplam puanlara  bakıldığında en son sırada (7327,00) toplam puan ile sözel-dilsel  

zekanın yer aldığı görülmektedir. Bu durumun genel eğitim sistemindeki ve ÖSS Sınav Sistemindeki birtakım 

hata ve sorunlardan kaynaklandığı düĢünülebilir. Aslında bu özelliğin tüm yükseköğretim kurumlarında da 

geçerli olduğu ve bu sorunun tüm mesleki alanlar içinde genellenebilir olduğu söylenebilir. Yine de iĢlevi gereği 

eğitimci kimliğinin kazandırıldığı yükseköğretim kurumlarında (Eğitim Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulları v.b) öğrenim görecek öğrenci adaylarının sözel-dilsel  zekalarının geliĢmiĢ olması ve bu zeka 

alanının, özellikle Eğitim Fakültelerinin yetenek giriĢ sınavı uygulayan bölümlerinde ve Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokullarında uygulanan yetenek giriĢ sınav içeriklerinde ve değerlendirme ölçütlerinde dikkate alınması 

beklenebilir. Çünkü eğitimci kimliği taĢıyan çağdaĢ bir bireyin hedef kitleye karĢı kendi duygu ve düĢüncelerini 

nitelikli bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmesi  ve hedef kitleden gelebilecek her türlü soru ve isteklere 

doğru ve düzgün ifadelerle yanıt verebilmesi gerekmektedir.  Ancak Eğitim Fakültelerinin yetenek giriĢ sınavı 

uygulayan bölümlerinde ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında uygulanan yetenek giriĢ sınav 

içeriklerinde ve değerlendirme ölçütlerinde böyle bir zekanın dikkate alınmadığı ya da verilen puan ağırlığının 

genel sınav baĢarısına çok etkisi olmadığı söylenebilir. Öğretmen ve eğitimci  yetiĢtiren kurumların öğrenci 

seçiminde sadece biliĢsel becerileri dikkate alması, öğretmende ve eğitimcide  bulunması gereken kendini ifade 

etme becerisini yoklamayı dikkate almaması böylesi bir sonucun ortaya çıkmasında ĢaĢırtıcı olmamaktadır. Bu 

uygulamanın ortaya çıkan bu sonuca olumsuz katkı sunduğu söylenebilir. 

Sonuç ve Öneriler 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde araĢtırmanın amacına yönelik elde edilen verilerin yorumuna dayalı olarak sonuçlar 

çıkarılmıĢ ve önerilerde sunulmuĢtur. 

 

Sonuç 

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin ön plana çıkarttıkları ve geliĢtirdikleri 

zeka bedensel-kinestetik zekadır. Bu zekayı az farklarla sosyal-kiĢilerarası zeka ve içsel-içedönük zeka 

izlemektedir. Sözel-dilsel zeka son sırada yer almaktadır. 



Öneriler 

1- AraĢtırmada elde edilen sonuçlar ıĢığında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin bedensel-

kinestetik, sosyal-kiĢilerarası, içsel-içedönük zekalarının yanı sıra diğer zeka alanlarına yönelik 

yeterliliklerini de geliĢtirmeleri, 

2- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarında, öğrencilerin diğer zeka alanlarına yönelmelerini 

ve farklı zeka alanlarındaki yeterliliklerini geliĢtirebilmelerine olanak sağlayıcı uygulamaların acilen 

yer verilmesi, 

3- Özellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinde öğrenim 

gören öğretmen adaylarının sözel-dilsel zekalarını geliĢtirici uygulamalar içerisinde olmaları, 

4- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında uygulanan yetenek giriĢ sınav içeriklerinde ve değerlendirme 

kriterlerinde bedensel-kinestetik zeka dıĢında sosyal-kiĢilerarası, içsel-içedönük, mantıksal-

matematiksel ve sözel-dilsel zeka alanlarının yer alması, 

 

5-  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında gerçekleĢtirilen her türlü uygulamalarda çoklu zeka kuramı 

anlayıĢının hedeflenmesi, 

6- Beden Eğitimi ve Spor alanında çoklu zeka kuramı ile ilgili farklı bilimsel çalıĢmalara daha fazla 

yönelimin sağlanması, önerilmektedir. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZİRAN BURSA 

BECERĠ ÖĞRENĠMĠNDE HAYAL ETME VE BĠOFEEDBACK KULLANIMI 

 

 *Hakan KOLAYĠġ 

 * Kocaeli Üniversitesi, BESYO 

ÖZET 

 Hayal etme antrenmanı birçok alanda becerilerin geliĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi için 

kullanılan zihinsel bir yöntemdir. Hayal etme çoğu zaman öğrenmeyi kolaylaĢtırmak ve 

becerilerin inceliklerini ve becerilerin sırasını öğrenmek için kullanılmaktadır. Ġyi sporcular 

sergileyecekleri becerileri, alıĢkanlıkları ve oyunları hissedebilirler ve görebilirler. 

Günümüzde artık hayal etme antrenmanları, biofeedback gibi cihazları kullanarak 

daha objektif bir durum kazanmıĢtır.  

Biofeedback, gönüllü olarak kontrol edilemeyen seçilmiĢ biyolojik fonksiyonların 

durumu hakkında bilgi sağlayan genellikle sensörlerin kullanıldığı bir tekniktir. Biofeedback 

cihazı, organizmayı bazı ipuçlarına karĢı edimsel koĢullanmasını sağlar ve bireye devamlı 

olarak fizyolojik ve sinirsel yapısıyla ilgili feedback verir. Bireyde bu feedbacklere göre kendi 

fizyolojik ve sinirsel yapısını kontrol altına almayı öğrenir. Bu çalıĢmalar için Procomp 

Infinity marka biofeedback cihazı kullanılabilir. 

ProComp infinity, her türlü klinik durumlarda veri gereksinimi karĢılamak, bilgisayarlı 

biofeedback ve gerçek zamanlarda kullanılan çok çeĢitli kodlayıcı (encoder) içeren 8 kanallı 

bir alettir. EEG, EKG, EMG, GSR, kalp atımı, kan basıncı, solunum gibi sensör 

kombinasyonları ile kullanılabilir. 

Sonuç olarak, bireye bir beceri öğretirken fiziksel uygulamalar yanında hayal etme 

çalıĢmalarının da kullanılması becerinin en mükemmel Ģekilde öğrenilmesini sağlayabilir 

bunun yanında biofeedback cihazı gibi cihazların kullanılması bireyin beceri öğrenirken 

bulunduğu psiko fizyolojik durumu daha iyi anlamamızı sağlar. 

Anahtar kelimeler: beceri öğrenimi, hayal etme, biofeedback 

 

 

 

 



 

GĠRĠġ 

Özellikle hayal etme antrenmanlarının önemi antrenman durumlarına yoğunlaĢmıĢken 

(örneğin beceri öğrenimi kolaylaĢtırmak ) sporcular hayal etmeyi antrenmandan çok 

yarıĢmada bağlayıcı olarak kullandıklarını belirtmektedirler. Bu nedenle, sporcular hayal 

etmeyi beceri öğreniminden çok daha iyi performans sergilemek ya da performanslarını 

arttırmak için kullanıyorlar. Buna ek olarak sporcular hayal etmeyi yarıĢma ve antrenmanın 

dıĢında yani ev, iĢ yeri gibi yerlerde de kullandıkları belirlenmiĢtir (Krista, Giacabbi, Hall, 

Weinberg, 2000).   

Etkin bir hayal etme için dikkat edilecek noktalar; Bireyin gereksinimlerini iyi analiz 

etmek, Hayal edilecek davranıĢı belirlemek, Hayal etmeye iliĢkin öğretim basamaklarını 

belirlemek, Her bir basamaktaki hayal etme hızını belirlemek, Uygulamayla ilgili sporcuyu 

eğitmek, Kapalı pozitif pekiĢtireçleri öğretmek ve geliĢtirmek, Sporcunun gerçek 

performansını değerlendirmek (Tiryaki 2000) 

Sporda hayal etme becerilerinin kullanılabildiği alanlar sırayla Ģöyle sıralanabilir.  

Sporsal becerilerin öğrenilmesi, Sporsal becerilerin uygulanması, Problem çözme, 

Fizyolojik tepkilerin kontrolü, Kendine güvenin yükseltilmesi, Konsantrasyonun arttırılması 

dikkatin kontrolü, Kaygının düzenlenmesi, Stres aĢılama çalıĢmaları  Hayal etme ilgili ortaya 

birden fazla kuram atılmıĢtır. (KolayiĢ, 2005) 

1980'li yıllar civarında spor psikolojisinde beceri öğreniminin hayal etme 

antrenmanıyla gerçekleĢtirilmesi birçok bilim adamı tarafından Ģüpheyle karĢılanıyordu. Fakat 

1980'den sonra yapılan çalıĢmalar, öğrenmenin fiziksel uygulamalar dıĢında da ki 

uygulamalarla da sağlanabileceğini göstermiĢtir (Felt ve Landers, 1983; Gould, Weinberg ve 

Jackson, 1980). 

Öğrenmeyi hızlandırmak amacıyla yapılan çalıĢmalarda öncelikle çalıĢmanın sözel 

olarak tam anlatımı yapılır (Koruç, 2000). Bu açıklamanın kısa, açık seçik, kolay anlaĢılır ve 

kesin bir dille yapılması gerekir. Hareketin ve eylemin nedenleri ile sonuçları arasındaki iliĢki 

kesinlikle belirtilmelidir (BaĢer, 1998). Bunu o hareketin uygun ortamlardaki tam olarak 

izlenmesi takip eder. Bunun için öncelikle video, resim ve film gibi teknik araçlardan 

yararlanılmaktadır. Bunları hayal etme izler ve süresi 3 dk. kadardır. Ardından uygulama 

safhası gelir. Sporcu öğrendiği, gördüğü ve düĢündüğü hareketi sahada veya salonda uygular. 

Bunu yeniden hayal etme izler ve sporcu ortamda söylenen ve gördüğü ile yaptığı arasındaki 



farkı yakalamaya çalıĢır. Daha sonra çalıĢtırıcı ile sporcu veya öğrenci yapılan uygulamayı 

karĢılıklı tartıĢırlar. Bu tartıĢmada yapılan hatalar ve kazanılan baĢarılar konuĢulur. Bu 

çalıĢma ard arda 3–4 kez yapılır böylece sporcunun hareketi en temiz ve kalıcı Ģekli ile 

öğrenmesi söz konusu olacaktır. Zihinsel hayal etme antrenmanları mutlaka fiziksel olarak 

yapılan çalıĢmalarla bütünleĢmelidir.      

BĠOFEEDBACK  

Ġnsan ve hayvan öğrenmeleri ile alakalı uygulanan ve araĢtırılan biofeedback, 1960‟lı 

yıllarda incelenmeye baĢlanmıĢtır. ÇeĢitli uygulamaların yapıldığı biofeedback‟ de birincil 

amaç, çeĢitli fizyolojik uyarılmıĢlık durumlarının düzenlenmesini öğrenme imkanı verir. 

Biofeedback ve biofeedback antrenmanı eĢ anlamlı olarak kullanılmasına rağmen gerçekte eĢ 

anlamlı değildir ve farklı ihtiyaçlar vardır. 

Biofeedback, normalde kontrol edilemeyen belirli biyolojik tepkileri araĢtırmak ve 

denetlemek için alet (instrument) türlerine ihtiyacı (sensörler ile kullanılan elektronik aletler) 

vardır. Örneğin, kalp atımı, kas gerilimi, deri ısısı ve beyin dalga aktiviteleri (Heil ve 

Henschen, 1996; Zaichkowsky ve Fuchs, 1989). Biyolojik bilgiyi tam olarak araĢtırır, hızlı bir 

Ģekilde bireye feedback verir, bu nedenle, biofeedback denmektedir. Biofeedback bilgisi 

sayısal, iĢitsel veya görsel feedback sinyali olarak Ģekil alır. Biofeedback teriminin kullanımı, 

psikolojik tepkiler sonucunda fizyolojik tepkilerin ortaya çıkmasından dolayı biyolojik 

fonksiyonlar psikofizyolojik bilgi olarak altı çizilir ve fizyolojik bilgileri yansıtır.  

Mangina (1983) psikofizyolojiyi, canlı bir organizmanın beyin-vücut-davranıĢ 

arasındaki iliĢki ile çevrenin birleĢmesi aracılığıyla psikolojik fonksiyonların fizyolojisini 

araĢtıran bir bilim olarak tanımlamıĢtır. 

Biofeedback antrenmanı, belirli otonom tepkilerin bazılarının farkında olmayı 

sağlayan biofeedback (veya psikofizyolojik) bilgiye karĢılık gelen bir tekniktir. Biofeedback 

antrenmanı istemsiz psikofizyolojik oluĢumlar üzerinde istemli kontrolü arttırmak için 

bireylerin biofeedback bilgisini aktif olarak kullanması gereklidir (Hackfort ve 

Schwenkmezger, 1998).  

Ayrıca biofeedback antrenmanı hipertansiyon, gerilime bağlı baĢ ağrıları, migrene 

bağlı baĢ ağrıları, kaygı, Raynaud‟s hastalığı ve insomnia (uykusuzluk) gibi sağlıkla iliĢkili 

hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır (Petruzzello, Landers ve Salazar, 1991).  

Spor ortamları, özellikle elit sporcuların gereksiniminin duyulduğu yerlerde 

biofeedback antrenmanı ortaya çıkmakta, en azından yüz ifadelerinde yarıĢma ortamındaki 



psikolojik stresörleri engellemek,  konu ile alakalı psikofizyolojik değerlendirme için ve 

otonom tepkilerin ölçülmesinden dolayı uygun olmaktadır. Bunun yanında, sporcular 

performansları değerlendirilmesi için motive edilirse önemli feedback alırlar (Blumenstein, 

Bar-Eli ve Tenenbaum, 1997). 

AraĢtırmada, uygulamada, spor bilimleri ve egzersizde biofeedback antrenmanı 1970‟ 

lerin ortalarında ortaya çıkmıĢtır. O zamandan beri, birçok araĢtırmadan etkileyici veriler 

toplanmıĢ ve yer almıĢtır. Bulgular birçok tartıĢmaya yol açmasına rağmen, biofeedback 

antrenmanının sporsal performansı arttırdığının farkına varılmıĢ ve anlaĢılmıĢtır (Collins, 

1995; Petruzzello ve Ark., 1991; Sandweiss ve Wolf, 1995). Spor içerisinde, çoğu çalıĢma 

biofeedback antrenmanının performans kaygı düzeylerinin, stresin ve uyarılmıĢlığın 

düĢürülmesine yardım etmedeki yararlarını değerlendirmeye odaklanmıĢtır, diğer çalıĢmalar 

ise kalp atımının düzenlenmesi, esnekliğin arttırılması, yaralanma ve ağrıların azaltılması ve 

kas kuvvetinin arttırılması için biofeedback antrenmanın kullanımını araĢtırmaktadır 

(Blumenstein,1997).  

  

Biofeedback ÇeĢitleri (Modalities) 

  

Biofeedback alanında aĢırı uyarılmıĢlık sonucundaki fizyolojik oluĢumlar, iskelet 

kasındaki gerilim, priferal vozokonstruksiyon (düz kas aktivitesi) ve elektrodermal aktiviteyi 

içermektedir. Bu üçü en çok kullanılan biofeedback çeĢitidir (özellikle ilk ikisi) (Peek, 1987).  

Biofeedback çeĢitleri, feedback için ve fizyolojik sinyalleri kayıt için kullanılan çeĢitli 

aygıtlara karĢılık gelir. EMG ile ölçülen kas gerilimi, periferal kan akımı olarak periferal deri 

sıcaklığı ölçümü (termal feedback, TEMP), elektrodermal akitivite veya ter bezi aktivitesi 

ölçümü, beyin elektrik aktivitesi ölçümü (EEG), ECG ile kalp aktivitesi ölçümü, kalp atımı ve 

kan basıncı ölçümü gibi spor alanında kullanılan çeĢitli biofeedback çeĢitleri mevcuttur. Bu 

çeĢitler arasında, EMG, EDA ve HR hatta EEG ile yapılan biofeedback antrenmanı, çeĢitli 

spor disiplinlerinde psiko-regülasyon tekniği olarak sporcuların performanslarını arttırmak 

için daha yoğun kullanılmaktadır (Blumenstein, 2002).  

Biofeedback ve Kaygı 

         



Moran (1996)‟a göre spor psikolojisinde biofeedback antrenmanı performans 

kaygısıyla baĢa çıkmak için çok yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. Kaygının yüksek 

seviyeleri yarıĢmaya katılıma, performansa ve motor öğrenmeye zararlı olabilir 

(Martens,1977). Kendine güvenin inĢa edilmesi ve yarıĢma kaygısının azaltılmasının tek yolu 

performans becerilerini geliĢtirmektedir. Bu, sporcunun beceri geliĢimi, efor ve peformans 

çıktısı hakkında sporculara feedback sağlanırsa baĢarılabilir (Anshel, 1995). Durumluk 

kaygıyı azaltmak için ve bir stabilometrede performans dengesini geliĢtirmek için Teague 

(1976) tarafında bir çalıĢma yapılmıĢtır. 4 kerelik (60dk) seanslar sırasında sistematik 

duyarsızlaĢtırma ve biofeedback antrenmanı (EMG) kullanılmıĢ ve 20 kolej öğrencisi 

durumluk kaygılarını düĢürmüĢ ve performans dengesini geliĢtirmiĢlerdir. Benzer sonuçlar 

French (1978) tarafından da rapor edilmiĢtir. Sonuçlar göstermiĢtir ki, biofeedback 

antrenmanı (EMG) kas gerilimini azaltıcı genel performansı azaltmıĢ ve performans dengesini 

geliĢtirmiĢtir. Sabourin ve Riox (1979)‟ un yaptıkları çalıĢmada katılımcılar gerilimi 

azaltmıĢlar ve her biri 30 dk‟lık 5 biofeedback (EMG) antrenmanı sonrasında görevlerini 

yaparkenki performansları anlamlı bir Ģekilde geliĢmiĢtir. Blais ve Vallerand (1986) 6 

biofeedback (EMG) antrenmanı (30 dk her seans) EMG gerilimini azaltmıĢ denge 

performansını geliĢtirdiklerini bulmuĢlardır.  

Griffiths, Steel, Vaccaro ve Karpman (1981) ve Zaichkowsky, Dorssey ve Mulhalland 

(1979) biofeedback (EMG) antrenmanının durumluk kaygı ve performans geliĢimi üzerine 

etkisini araĢtırmıĢtır. Ġlk çalıĢmada Griffiths ve ark. (1981) 6 EMG biofeedback ve gevĢeme 

antrenmanının (her biri 20 dk) durumluk kaygıyı azalttığını bulmuĢlardır, fakat performans 

üzerine anlamlı bir etkisini bulamamıĢlardır. Ġkinci çalıĢmada, Zaichkowsky ve ark. (1979) 6 

adet biofeedback (EMG) ve sistematik duyarsızlaĢtırma antrenmanı (her biri 15-20dk) 

uygulamıĢlardır ve jimnastik performansının geliĢimi ve durumluk kaygının azaltılmasında 

anlamlı sonuçlar bulamamıĢlardır. Benzer sonuçlar Tsukomoto (1979) ve Weinberg ve Hunt 

(1976) tarafından da rapor edilmiĢtir. De Witt (1980) müsabaka stresinin azaltılması ve futbol 

ve basketbol performansının biofeedback (EMG) antrenmanı sonrasında rttırıldığını 

bulmuĢlardır (futbol 12 seans x 30 dk; basketbol 11 seans x 60 dk). Daniel ve Landers (1981) 

tarafından yapılan çalıĢmada performans kaygısı ile baĢa çıkmada havalı tüfek elit 

sporcularına yardım etmek için uygulanan biofeedback (HR ve Solunum) antrenmanı en iyi 

örnektir.  

Yukarıdaki çalıĢmalar göstermiĢtir ki, biofeedback (EMG, frontalis) antrenmanları her 

zaman kaygının azaltılmasında ve kassal gerilimin azaltılması ile performansın 



geliĢtirilmesinde, üstelik bu hedeflerin baĢarılmasındaki diğer önemli faktörler biofeedback 

antrenmanının uzunluğu (seans x zaman), performans görevlerine diğer psikolojik tekniklerin 

biofeedback antrenmanıyla kombinasyonu ve biofeedback çeĢitleri (genellikle frontal kas 

aktivitesi, frontalis EMG)‟dir.  

Procomp Infinity Biofeedback Aleti: ProComp infinity, her türlü klinik durumlarda 

veri gereksinimi karĢılamak, bilgisayarlı biofeedback ve real zamanlarda kullanılan çok çeĢitli 

kodlayıcı (encoder) içeren 8 kanallı bir alettir.  

 Ġlk iki sensör kanalı EKG, EMG ve EEG izlenmesi için aslına uygun en iyi sinyalleri 

(2048 samples per second) sağlamaktadır. Kalan 6 kanal (256 samples/sec) EEG, EKG, RMS; 

EMG, GSR, kalp atımı, kan basıncı, solunum gibi sensör kombinasyonları ile kullanılabilir.   

ProComp Infinity kullanıcıya tekrar kalibrasyon yapmadan  daima en yüksek kalitede sinyal 

almasını sağlayan kalibrasyonla sunmuĢtur.    

Kısaca ProComp infinity klinik gözlemlerde ve biofeedback için kullanılabilen objektif 

fizyolojik sinyallarin alınabileceği Ģekilde donatılmıĢtır. .  

 Ergonomic olarak dizayn edilmiĢ ve sadece bir USB port gerektiren, ProComp 

infinityherhangi bir PC ile kullanılabilinir. Procomp infinity ile direk tolarak bağlantıyı fiber 

optic kablo ile sağlıyor ve daha sonra PC‟ ye yüklemek için compact flash memory kart ile 

bilgileri depoluyor. 

                                                

ġekil 3 ProComp Infinity Encoder              ġekil 4 EEG sensörleri 

 

                                        
          ġekil 5 EMG sensörleri                                           ġekil  6 GSR sensörleri 

 

 

 Sonuç olarak, hayal etme antrenmanının beceri öğreniminde uzun yıllardan beri 

kullanıldığı ve bu Ģekilde baĢarıya daha çabuk ulaĢıldığı dünya literatüründe çok sık olarak 



karĢımıza çıkmaktadır. GeliĢen teknoloji ile birlikte yapılan hayal etme antrenmanlarının 

istenilen Ģekilde yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi biofeedback ve nörofeedback 

cihazları ile mümkün olmaktadır. Hangi amaçla kullanılacaksa kullanılsın beceri öğreniminde 

bu tür cihazların kullanılması hem uygulayana hem de uygulatana kolaylık ve zaman 

kazandıracağı tartıĢılmaz bir gerçektir.     
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ÖZET 

Amaç: Bu çalıĢmanın genel amacı, devlet ve özel ilk ve ortaöğretim okullarında çalıĢan 

beden eğitimi öğretmenlerinin ders dıĢı spor etkinliklerine yönelik görüĢ ve önerilerini açığa 

çıkarmak ve buna yönelik öneriler geliĢtirmektir. 

 

Yöntem: Betimsel araĢtırma modeline göre planlanan bu araĢtırmanın evren ve örneklem 

grubu Mersin il merkezinde ilk ve ortaöğretim okullarında görev yapan 275 beden eğitimi 

öğretmeni içinden tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiĢ 39 kadın ve 70 erkek olmak üzere 

toplam 109 beden eğitimi öğretmeninden oluĢturulmuĢtur. Veriler, araĢtırmacılar tarafından 

geliĢtirilen ve uzman kanısı alındıktan sonra 10 beden eğitimi öğretmenine ön uygulama 

yapılarak düzeltilen ve uygulanabilirliğine kanaat getirilen anket formu aracılığıyla 

toplanmıĢtır. Verilerin analizinde frekanslar (f), yüzdeler (%), Ki-Kare testi ve t-testi 

uygulanmıĢ, hata payına 0,05 düzeyinde bakılmıĢtır. 

 

Bulgular: Beden eğitimi öğretmenleri ders dıĢı spor etkinliklerine öğrenci kabul ederken ilk 

sırada öğrencinin “yeteneği” ve “fiziksel uygunluğunu” dikkate aldığı, öğrencileri bu tür 

etkinliklere teĢvik etmede onları “takdir etme” ve “gerekli araç, gereç, malzeme, saha ve salon 

bulma” yolunu seçtiklerini, öğretmenlerin % 40,4‟ü öğrencilere ders dıĢı çalıĢmalarda “eĢit 

olanak sağlayamadığını”, öğretmenler birinci sırada ders dıĢı spor etkinliklerinde “okul 

takımlarının baĢarısı” ve “ücret almak” amacıyla organize ettiklerini, etkinlikleri yürütürken 

en fazla karĢılaĢtıkları sorunların baĢında; “araç, gereç, saha ve salon” sorunu ile “öğrencilerin 

devamsızlıkları” ve “ maddi” sorunların geldiğini, ders dıĢı okul spor etkinliklerinin amaca 

uygun yürütülebilmesi için de öğretmenler; “yeterli araç-gereç, saha ve salon” sorununun 

çözülmesiyle birlikte ders dıĢı spor etkinliklere katılan öğrencilerin okul yönetimi tarafından 

“desteklenip, motive edilmesi” öneri olarak belirtmiĢlerdir. 

 

Sonuç: Ders dıĢı spor etkinliklerinin yürütülmesinde beden eğitimi öğretmenleri istekli ve 

ilgilidirler. Öğretmenlerin yaptıkları iĢten memnun olmaları onların motive edilmelerine 

bağlıdır. Ancak, okul spor etkinlikleri genel eğitimin amaçlarına hizmet edebilmesi için, salt 

yarıĢmaya yönelik değil, ilgi duyan ve istekli olan her öğrenciye bu olanağın tanınması 

önerilebilir. 

 

Anahtar Sözcükler: Ders dıĢı okul sporu, beden eğitimi öğretmeni, eğitim. 

 

 

 

 

 

 

 



GĠRĠġ 

Günümüzde eğitim, yaĢam boyu sürmesi gereken bir özellik kazanmıĢtır. Eğitim anlayıĢ ve 

sistemine göre amaçlanan davranıĢlar, okulda kazandırılması hedeflenmiĢtir. Ancak, ders 

yükünün fazlalığı, sınıfların kalabalık oluĢu, ikili öğretim, materyal, araç-gereç, atelye, 

laboratuvar, iĢliklerin, saha ve salonların eksikliği, bilgi birikiminin artması ve uzmanlaĢması, 

ders programlarının yetersizliği ve bireysel farklılıkların belirginleĢmesi gibi nedenlerden 

dolayı okul, çocuğa istenen davranıĢları kazandırmada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, 

eğitim ve öğretim, okulun ve ders saatlerinin dıĢını kapsamak zorundadır. Eğitim programı 

okulun genel hedeflerine uygun dersleri ve ders dıĢı etkinlikleri kapsayan bir özellik 

göstermesi nedeniyle (VarıĢ, 1988; BaĢaran, 2000:141), ders dıĢı etkinliklerin de okul 

tarafından ve bir program çerçevesinde daha aktif yürütülmesi kaçınılmaz olmuĢtur.  

Günümüzde, okul dıĢı yaĢamın yani çevrenin, okula oranla öğrencinin ilgisini daha fazla 

çekmekte ve çocuğun okuldan beklentilerini karĢılar duruma gelmiĢ, okul arka plana itilmiĢtir. 

Derslerde beklentilerine ulaĢamayan çocuk, gereksinmelerini karĢılamayı baĢka ortamlarda 

arar durumdadır. Bu durum, çocuğun okula olan ilgisinde azalmaya neden olmuĢ ve 

istenmeyen bazı davranıĢların kazanılmasına ortam hazırlamıĢtır. Okulun zorunlu tutulduğu 

günümüz eğitim anlayıĢında, okula giden çocuğun merkeze alınmayıp, öğretmen veya 

programın merkeze alınmıĢ olması da bu sonucu hızlandırmıĢtır.  

 

Ders DıĢı Etkinliklerin Eğitbilim Değeri 
Ders dıĢı eğitsel etkinlikler, eğitim ve öğretimde temel sistem olan okulun, üretim alt 

sisteminin önemli bir ayağıdır. Öğretim programları her ne kadar öğrencilerin 

gereksinimlerine uygun yapılmaya çalĢılsa da, öğrencilerin davranıĢları önceden kurgulanıp 

kontrol altında olduğundan, özellikle mesleki kiĢiliklerinin geliĢmesi bağlamında edinilen 

bilgilerin yaĢama, kontrol ve gözetim altında aktarılabilme olanağı sağlayan ders dıĢı eğitsel 

etkinliklerin, gelecek yaĢamın provasının, öğrencinin ders ortamında açığa çıkartamadığı 

temel amaçlarından önemli bir kısmının gerçekleĢtirilebildiği yadsınılamaz bir “araçtır” 

(BinbaĢıoğlu, 2000:9; ġahin, 1995:1). Ders dıĢı eğitsel etkinliklerin, “okulun sınırlarını aĢan 

ve çevreye ulaĢan çalıĢmalar olduğu için okulu topluma benimsetir” (BaĢaran, 2000:146). 

Öğrencilerin kendilerini anlayabilme yeteneklerini geliĢtirip toplum yararına kullanabilme, 

planlı çalıĢma alıĢkanlıkları kazanma, toplumsal iliĢkilerde ölçülü olabilme, kendini yönetme, 

kültürel değerleri benimseme, demokratik tutum kazanma, toplumsallaĢma, okulu benimseme 

ve bağlanma gibi kimi davranıĢlar okulun görevleri arasına girmektedir. Bu nedenle ders dıĢı 

eğitsel etkinlikler uygulaması, eğitim programlarının vazgeçilmez bir parçası olmuĢtur 

(Kırdar, 2002:53; BaĢaran, 2000:146).  

Genel anlamda, ders dıĢı eğitsel etkinliklerin öneminin rehber öğretmenler tarafından iyi 

bilinmesi, onun öğrencilerin eğitilmesindeki etkin rolünün gerçeklik kazanmasına en önemli 

katkıyı yapacaktır. Böyle olmasına karĢın, genellikle yöneticiler ve öğretmenler bu tür 

etkinliklere iĢlerlik kazandırmak için çaba harcamadıkları gözlenmektedir. Bazıları da bu tür 

etkinlikleri, derslerin çok yüklü olduğuna ve önemine vurgu yaparak –ki onlara göre bu tür 

etkinlikler öğrencinin kıymetli zamanını boĢa harcamaktır- küçümsedikleri görülmektedir 

(Alıcıgüzel, 1998:314). Ders dıĢı eğitsel etkinliklerle, “eğitim sisteminde pasif alıcı durumda 

bulunan öğrenci merkeze alınarak; ilgi, yetenek ve becerilerinin farkında olan ve bunları 

geliĢtirebilen, aktif ve bilgili, üreten bireyler olarak yetiĢtirilmelerine” yardımcı olacaktır 

(Gündüz, 1997:17).  

 

 

 

 



Ders dıĢı eğitsel etkinlikler çocuğun; toplumsal değerlerle ilgili, beceri ve alıĢkanlıklar 

kazanmalarına, ilgi duydukları bir alanda kendi kendilerine ya da grup halinde çalıĢabilme 

alıĢkanlıkları kazanmalarına, sorumluluk duygusu edinmelerine ve geliĢtirmelerine, seçme-

seçilme, denetleme bilinci, hak severlik ve ödev duygusu geliĢtirmelerine, beden ve ruh 

sağlığının gereği gibi geliĢmesine, bir iĢi sonuçlandırmaktan ve bunu topluma sunmaktan 

zevk almalarına, var olan ilgi ve yeteneklerin geliĢmesine ve çocukların bir mesleğe 

yönelmelerine, kendilerini tanımalarına, kendine güven duygusu geliĢtirmelerine ve 

demokratik yaĢam alıĢkanlığı edinmelerine yardımcı olur (Daley & Leahy, 2003; Ha & Amy, 

2003; BinbaĢıoğlu, 2000: 10-11; Kırdar, 2002:53; YeĢil, 2001:3; BaĢaran, 2000:146; Atasoy, 

1997:12; Pehlivan, 1995). Genel olarak öğrenciler, ders dıĢı eğitsel etkinlikler yoluyla “kendi 

kendilerini kontrol etme, kendi davranıĢlarını denetleme ve kendilerini yönetme becerisi 

kazandırıldığında, dıĢsal kontrol mekanizmalarına da fazla gerek kalmayabilir” (ġiĢman, 

2002:142). 

Bunlara ek olarak, baĢka eğitsel değerler de sıralanabilir. Önemli olan bu değerleri kazandırıcı 

ortam ve olanakların ilgili ve istekli her öğrenciye sunulması ve öğrencilerin bu yönde teĢvik 

edilmesidir. 

Ruh sağlığı açısından, ruh hekimi Sidney K. Smith, ders dıĢı eğitsel etkinliklerin, çocuğun ruh 

sağlığını düzletici etkiler yaptığı noktasındadır. Ders dıĢı eğitsel etkinliklerin eğitsel değerinin 

önemine dikkat çekmiĢtir. AraĢtırmasında okulda öğrencilerin 2/3‟ünün okulda hiç ders dıĢı 

eğitsel etkinliklere katılmadığını bulmuĢtur. Günümüzde de iĢsizliğin dayanılmaz boyutuna 

bağlı olarak toplumsal çıkmazlara yol açtığı dikkate alındığında çocuğun iç enerjisini üretime 

katabilme olanaklarının sunulması ruhsal bozukluklara karĢı koruma sağlama noktasında 

çağdaĢ bir yöntem olarak kullanılmaktadır (BinbaĢıoğlu, 2000:12). 

Okul rehberlik etkinliklerinin planlanıp amacına uygun biçimde gerçekleĢtirilmesi okul 

yöneticisinin, öğrenci hizmetlerine iliĢkin görevleri arasındadır (Uluğ, 1999:192 ). Milli 

Eğitim Bakanlığı, ders dıĢı eğitsel etkinliklere yönelik hazırladığı yönetmeliğinde derslerde 

yeteri kadar çalıĢma ve kendini geliĢtirme olanağı bulamayan öğrencilerin kendilerini ders 

dıĢı etkinliklere katılarak geliĢtirmelerine olanak sağlama yönünde düzenlemeler yapmıĢ ve 

bu etkinliklerin düzenlenmesinde, yönetilmesinde ve yürütülmesinde okul yöneticilerini ve 

öğretmenleri sorumlu tutmuĢtur (Resmi Gazete, 1989). Ders dıĢı eğitsel etkinliklere çocuk 

kendi istek ve ilgisi doğrultusunda katılması, öğrenmenin daha kalıcı olmasını da beraberinde 

getirmektedir. Çünkü çocuk burada “yaparak-yaşayarak” öğrenmektedir. Ders dıĢı eğitsel 

etkinlikler, öğretim programını destekler nitelikte olması, okuldan ve derslerden beklenen 

hedeflerin gerçekleĢtirilmesine de yardımcı olacaktır (ġahin, 1995:4; BinbaĢıoğlu, 2000:9). 

Burada vurgulanması gereken konu; çocuğun genel eğitiminde ona kazandırılması istenen bir 

çok (biliĢsel, duyuĢsal, sosyal ve motorsal) davranıĢlar, ders dıĢı etkinliklerle 

kazandırılabileceği konusunda okul yönetimi ve öğretmenlerin bunun bilincinde olmalarıdır 

(Gündüz, 1997:11; Nartgün, 2001: 24). Ders dıĢı eğitsel etkinlikler, öğrencilere okulda 

öğrendiklerini günlük yaĢamda kullanabilmeleri için bir ön uygulama ortamı da sağlamaktadır 

(Kırdar, 2002:53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders DıĢı Okul Spor Etkinlikleri 

Yapısı gereği sınıf ortamında, çocuğun güdüleri belli bir disiplin içinde derse etki edebilir. 

Sınıf içindeki öğretimde yapay olarak, çocuğu disipline etme gereği vardır. Zaman içinde, ele 

avuca sığmayan “yıkıcı / patlayıcı enerji”ye sahip çocuk; bıkkınlık gösterebilir. Çocuğun bu 

enerjisinin, daha özgür bir ortamda, eğitim amaçları doğrultusunda üretim sürecine 

yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleĢebileceği alanlar, ders sisteminden daha çok, 

ders dıĢı eğitsel etkinliklerdir (BinbaĢıoğlu, 2000:16). Bunun baĢında da spor etkinlikleri 

gelmektedir.  

Ders dıĢı eğitsel etkinlikler kapsamında yapılan spor etkinlikleri, kendine özgü bir iĢlerlik ve 

özelliğe sahiptir. KüreselleĢmenin körüklendiği bir ortamda zorla yaratılan değerler, çocuğun 

kendine ve kültürüne yabancılaĢmayı da beraberinde getirmektedir (Cox, 2005:49). Genel 

eğitimin bir sorunu olan yabancılaĢmaya çözüm yönünde ders dıĢı spor etkinlikleri özel bir 

iĢlev üstlenebilir.  

Günümüz okullarında ders dıĢı okul spor etkinlikleri; Okul Spor Kolu Yönetmeliği 

doğrultusunda yürütülmekte ve beden eğitimi öğretmenleri sorumlu tutulmaktadır Küçük 

yaĢta spora baĢlama, yetenek seçimi ve geliĢtirilmesinin yanı sıra, beden eğitimi derslerinde 

kendini ifade etme olanağı bulamayan yetili ve yetisiz çocuğa ders dıĢı spor etkinlikleri 

yoluyla bu olanak verilmektedir. Aynı zamanda uygulanan öğretim programının hedeflerinin 

gerçekleĢmesine de yardımcı olması amaçlanmaktadır (Resmi Gazete, 1991). Ancak, ders dıĢı 

spor etkinlikleri; okul içinde sınıflar arası ve okullar arası değiĢik spor yarıĢmaları düzenleme 

biçiminde yürütülmesi ve okul spor takımlarını yarıĢmaya hazırlama biçimine dönüĢmüĢ 

olması, bu etkinliğin yapılıĢ amacından sapıldığının bir iĢaretidir (Pehlivan, 1995). 

Toplumsal değiĢim dikkate alındığında çocuğun ilgileri ve gereksinmelerine yönelik yeni 

değerler yaratmada beden eğitimi öğretim programında da sürekli bir deyiĢime ve 

yenilenmeye gereksinim vardır (Ha & Johns, 2003). GeliĢtirilen yeni spor dallarının öğretim 

programı kapsamına alınmadan önce, ders dıĢı spor etkinlikleri yoluyla tanıtımı ve 

denenmesinde önemli bir iĢlevi de yerine getirecektir.  

Ders dıĢı okul spor etkinliklerine katılım çocuğun sağlık ve aktif bir yaĢam sürmesinde önemli 

katkıları vardır (Johns & Ha, 1999). Yapılan araĢtırmalar; ders dıĢı spor etkinliklerine katılan 

ve katılmayan ergenlerde kendini algılama, kendine güven duyma, ruh sağlığı ve yaĢam boyu 

spor alıĢkanlığı edinme yönünden olumlu geliĢme sağlamada önemli rol oynadığı yönünde 

bulgulae elde edilmiĢtir (Daley & Leahy, 2003; Calfas & Taylor, 1994; Yavuzer, 1992; Adler, 

1996). 

Bu bağlamda, bu çalıĢmanın genel amacı; devlet ve özel ilk ve ortaöğretim okullarında görev 

yapan beden eğitimi öğretmenlerinin ders dıĢı okul spor etkinliklerine yönelik görüĢlerini 

açığa çıkarmak ve buna bağlı olarak öneriler geliĢtirmektir. 

 

YÖNTEM 

 

Betimsel araĢtırma modeline göre planlanan bu araĢtırmanın evren ve örneklem grubu Mersin 

il merkezinde ilk ve ortaöğretim okullarında görev yapan 275 beden eğitimi öğretmeni 

içinden tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiĢ 39 kadın ve 70 erkek olmak üzere toplam 109 

beden eğitimi öğretmeninden oluĢturulmuĢtur. Veriler, araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen ve 

uzman kanısı alındıktan sonra 10 beden eğitimi öğretmenine ön uygulama yapılarak düzeltilen 

ve uygulanabilirliğine kanaat getirilen anket formu aracılığıyla toplanmıĢtır. Verilerin 

analizinde frekanslar (f), yüzdeler (%), Ki-Kare testi ve t-testi uygulanmıĢ, hata payına 0,05 

düzeyinde bakılmıĢtır. 

 
 



BULGULAR 

 

Bu bölümde beden eğitimi öğretmenlerinin ders dıĢı spor etkinliklerine yönelik görüĢ ve önerileriyle 

ilgili tablolar ve istatistik analizleri yer almaktadır.  

 

Tablo 1. Öğretmenlerin hizmet yıllarının cinsiyete göre dağılımı 

Hizmet yılı  Bayan         Erkek            Toplam 

             f        %                      f           %                                F        % 

1-5 yıl            9        23.1                   12        17.1            21       19.3 

6-10 yıl            18        46.2                   27        38.6            45       41.3 

11-15 yıl           5        12.8                      9        12.9             14        12.8 

16 yıl ve üstü           7        17.9                     22       31.4               29        26.6 

Toplam                       39        35.8                     70         64.2          109       100.0 

___________________________________________________________________________ 

X
2
 = 2.517 , df = 3 ,  sig = 0.472 , p > 0.05 (önemsiz). 

 

 Tablo 1‟de araĢtırmaya katılan öğretmenlerin % 35,8‟i kadın, % 64,2‟Ģi ise erkektir. Öğretmenlerin 

%19,3‟ü “1-5 yıl”, % 41,3‟ü „6-10 yıl‟, % 12,8‟i „11-15 yıl‟ ve % 26,6‟sı da „16 yıl ve üstü‟ hizmet yılına 

sahiptir. Öğretmenlerin hizmet yıllarının cinsiyete göre dağılımları istatistik olarak önemli bulunmamıĢtır 

(p>0,05). 

 

Tablo 2. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türlerinin cinsiyete göre dağılımı. 

Okul türü      Kadın                            Erkek               Toplam 

                f            %                         f              %                                    F              % 

 

Devlet okulu  32 82.1  61 87.1   93 85.3 

Özel okul   7 17.9    9 12.9   16 14.7 

Toplam   39 35.8  70 64.2               109         
100.0 

__________________________________________________________________________________________ 

X
2
 = 0.518 , df = 1 ,  sig = 0.477 , p > 0.05 (önemsiz) 

 

 Tablo 2‟de araĢtırmaya katılan öğretmenlerin % 85,3‟ü devlet, % 14,7‟si de özel okullarda görev 

yapmaktadır. Okul türünün cinsiyet açısından dağılımı istatistik olarak önemli bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 3. Öğretmenlerin okul düzeyinin cinsiyete göre dağılımı. 

Okul düzeyi    Kadın                                  Erkek     Toplam 

                n           %                           n            %                                     N          % 

 

Ġlköğretim  22 56.4  50 71.4   72 66.1 

Ortaöğretim  17 43.6  20 18.6   37 33.9 

Toplam   39 35.8  70 64.2             109     100.0 

X
2
 = 2.519 , df = 1 ,  sig = 0.111 , p >0.05 (önemsiz). 

 

 Tablo 3‟de araĢtırmaya katılan öğretmenlerin % 66,1‟i ilköğretim, % 33,9‟u da ortaöğretim okullarında 

görev yapmaktadırlar. 

 



Tablo 4. Öğretmenlerin ders dıĢı etkinliklere öğrenci seçme ölçütlerinin cinsiyete göre dağılımı. 

Öğrenci seçme ölçütleri    Bayan                                 Erkek                 Toplam 

                       f          %              f             %                        F             % 

1. Yeteneğine bakarak                 39        100,0                      61            87,1                100          91,7 

2 Fiziksel yapısına bakarak              34          87,2                      52            74,3                 86    78,9 

3. Ġstekli öğrencilerden                15          38,5                   28  40,0            43          39,4 

4. Ders baĢarı durumuna bakarak                  7         18,2                       22            31,4              29         26,6 

5. Diğer öğretmenlerin görüĢlerini alarak        4         10,3                       11    15,7                      15        13,74 

6. Okul yönetiminin önerilerini alarak            --          --                           9    12,9                     9          8,3 

7. Ailesinin istek durumuna bakarak              15        38,5                      27      38,6                      2           1,8 

 

Toplam     105  --  202    --    307          

-- 

Not: Birden çok madde işaretlendiği için yüzdeler; Kadın n:39, Erkek n: 70 ve Toplam N: 109 üzerinden alınmıştır 
  

Tablo 4‟de öğretmenlerin % 91,7‟si ders dıĢı spor etkinliklerine öğrenci seçerken  birinci sırada 

öğrencilerin „yeteneklerine‟, ikinci sırada “fiziksel yapısına bakarak” ve üçüncü sırada da öğrencinin “isteğine 

bakarak” seçim oluĢturduğu bulunmuĢtur. “Okul yönetiminin önerilerini dikkate alma” ve çocuğun “ailesinin 

istek durumunu dikkate alama” ölçütleri son iki sırayı oluĢturduğu belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 5‟de öğretmenlerin öğrencilerini ders dıĢı spor etkinliklerine % 61,5 oranıyla birinci sırada 

katılan öğrencileri beden eğitimi dıĢında „diğer ortamlarda takdir ve tebrik etme‟ yoluyla motive ettiklerini, 

ikinci sırada öğrencilerin etkinliklerini yürütebilmeleri için „saha, salon ve araç-gereç ve malzeme‟ hazırlayarak, 

üçüncü sırada ise öğrencilerin „velileriyle görüĢüp onların motivasyonunu arttırma‟ yolunu seçtikleri 

bulunmuĢtur. Öğrenciyi motive etmede “ders sorunlarıyla ilgilenme” ve “etkinliğe katılmanın bireye katkılarının 

ne olacağı yönünde telkinlerde bulunma” ise son iki sırayı oluĢturmaktadır. 

 

 

Tablo 5. Öğretmenlerin etkinliklere katılan öğrencileri motive etme yollarının cinsiyete göre dağılımı. 

Motive etme yolları                        Kadın                               Erkek              Toplam 

                                     f          %                           f          %                      F          % 

 

1. Diğer ortamlarda takdir etme         29        74,4  38 54,3  67 61,5 

2. Saha, Araç-gereç hazırlama         19        48,7  43 61,4  62 56,9 

3. Velileriyle görüĢme          24       61,5  27 38,6  51 46,8 
4. Yönetiminden destek isteme           7         17,9  42 60,0  49 45,0 

5. Ödüllendirme          17        43,6  19 27,1  36 33,0 

6. Ders sorunlarıyla ilgilenme          9        23,1  33 47,1  32 29,4 

7. Katkılarını anlatma           12         30,8   8 11,4  20 18,3 

Toplam                       117       --            210    --  327
   -- 

Not: Birden çok madde işaretlendiği için yüzdeler; Kadın n:39, Erkek n: 70 ve Toplam N: 109 üzerinden alınmıştır 
  

 

 



Tablo 6. Öğretmenlerin öğrencilere eĢit olanak sağlayabilme durumunun cinsiyete göre dağılımı. 

EĢit olanak sağlama durumu         Bayan                               Erkek     Toplam 

                           f          %              f         %                             F          % 

 

Evet                      5          12,8                  14          20,0                       19        17,4 

Ara sıra                  20          51,3            26          37,1                       46        42,2 

Hayır               14          35,9                  30          42,9                       44        40,4 

Toplam    39       35,8    70 64,2    109 100,0 

___________________________________________________________________________________ 

X
2
 = 2.228 , df = 2 ,  sig = 0.328 , p > 0.05 (önemsiz). 

 

 Tablo 6‟da ders dıĢı spor etkinliklerine katılan bütün öğrencilere eĢit olanak sağlayabilme durumuna 

göre ise öğretmenlerin sadece % 17,4‟ü “evet”, % 40,4‟ü ise “hayır” yanıtını vermiĢlerdir. “Ara sıra” eĢit olanak 

sağlayabildiğini belirtenlerin oranı ise %42,2 olarak bulunmuĢtur. Cinsiyet açısından dağılım istatistik olarak 

önemli bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 7. Öğretmenlerin, öğrencilere eĢit olanak sağlayabilme durumunun okul türüne göre dağılımı. 

EĢit olanak sağlam durumu   Devlet                    Özel     Toplam 

                       f          %                 f           %                 F              % 

 

Evet                   13         14,0             6          37,5                      19          17,4 

Ara sıra                  39         41,9             7          43,8                      46          42,2 

Hayır              41         44,1             3          18,8                      44          40,4 

Toplam    93         85,3         16           14,7                      109        100,0 

__________________________________________________________________________________________ 

X
2
 = 6,514 , df = 1 ,  sig = 0.038 , p < 0.05 (anlamlı). 

 

 Tablo 7‟de ise okul türü bakımından öğrencilere eĢit olanak sağlayabilme açısından devlet okullarında 

çalıĢan öğretmenlerin %14,0‟ı “evet” yanıtını verirken, özel okulda çalıĢan öğretmenlerde bu oran %37,5‟dir. 

“Hayır” diyenlerin oranı ise devlette %44,1 iken, özel okullarda % 18,8 olarak bulunmuĢtur.Okul türü açısından 

bu dağılım istatistik olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). 

 

Tablo 8‟de Beden eğitimi öğretmenleri ders dıĢı spor etkinliklerini birinci sırada “baĢarı elde etmek”, 

ikinci sırada “ücret alabilmek” ve üçüncü sırada da öğrencilerin genel eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla 

onların sosyal, kültürel ve bedensel geliĢimlerine yardımcı olmak” için yaptıklarını; öğretmenlerin “kendilerini 

tatmin etmek” ve “okul yönetimini memnun etmek” gibi amaçlarının ise son iki sırada yer aldığını 

belirtmiĢlerdir. “Diğer” bölümünde öğretmenler çocuğun “kendine güven”, cesaret”, “serbest zamanlarını 

değerlendirme” ve “kötü alıĢkanlıklardan uzaklaĢtırmak” gibi amaçlar sıralamıĢlardır 

 

 

Tablo 8. Ders dıĢı spor etkinliklerinin hangi amaca yönelik yaptıklarının cinsiyete göre dağılımı. 

Amaç            Kadın                       Erkek                 Toplam 

                          f             %                  f              %                            F          % 

1. Okul takımlarının baĢarısı için  35         89,7 59         84,3           94     89,9 

2. Ücret almak için   29        74,36 33         47,1           62     56,9 

3. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve 

     bedensel geliĢimini sağlama  14        35,9 34         48,6           48     44,0 

4. Öğrencilerin baĢarı duygusunu    

    tatmalarını sağlama      7        18,0 31          44,3           38     34,7 

5. Kendini geliĢtirmek   13         33,3 20          28,6           33     30,3 

6. Takdir edilmek      2          4,6 17          24,3           19     17,4 

7. Okul yönetimini memnun etmek  1           2,3   3            4,3             4      3,7 

8. Diğer    12        30,8 12          17,1           24     22,0  

Toplam    113       --                   209          --                     322       -- 

Not: Birden çok madde işaretlendiği için yüzdeler; Kadın n:39, Erkek n: 70 ve Toplam N: 109 üzerinden alınmıştır 
 

 



 

Tablo 9. Öğretmenlerin faaliyetleri hangi amaca yönelik yaptıklarının okul türüne göre dağılımı. 

Amaç         Devlet                               Özel                 Toplam 

 f   %  f  %   F  % 

1. Okul takımlarının baĢarısı  80 86,0   14     87,5        94       86,2 

2. Ücret  53 57,0  9 56,3 62 56,9 

3. Öğrencilerin sosyal,  

    kültürel ve bedensel geliĢimi sağlama  39 41,9 9 56,3 48 44,0 

4. Öğrencilerin baĢarı duygusunu   

    tatmalarını sağlama  33 35,5 5 31,3 38 34,9 

5. Kendini geliĢtirmek  29 31,2 4 25,0 33 30,3 

6. Takdir edilmek  17 18,3 2 12,5 19 17,4 

7. Okul yönetimini memnun etmek 4 4,3  -- -- 4 3,7 

8. Diğer  20 21,5  4 25,0 24 22,0 

Toplam 275 -- 47 -- 322 -- 

Not: Birden çok madde işaretlendiği için yüzdeler; Devlet n: 93, Özel n: 16 ve Toplam N: 109 üzerinden alınmıştır. 

 

 Tablo 9‟da öğretmenler ders dıĢı spor etkinliklerini okul türü açısından hangi amaca yönelik 

yaptıklarına bakıldığında, Tablo 8‟de cinsiyete göre yapılan sıralamaya uyduğu görülmektedir. Sıralama devlet 

ve özel okul değiĢkenleri açısından değiĢmediği bulunmuĢtur.  

 

Tablo 10‟da ders dıĢı okul spor etkinliklerine öğretmenlerin ayırdıkları zaman okul türü, okul düzeyi ve cinsiyet 

açısından karĢılaĢtırılmıĢ ve istatistik olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05).  

 

Tablo 10. Öğretmenlerin, faaliyetler için ayırdıkları zamanın cinsiyet, okul türü ve okul düzeyine göre dağılımı. 

 

Cinsiyet                 N              X     SS       t değeri  df    sig             p  

 

Bayan    39 7.82   1.412         0.102           107    0.919           p>0,05 (önemsiz) 

Erkek   70 7.79   1.841 

 

Okul türü 

Devlet   93 7.82   1.641         0.282           107    0.779           p>0,05 (önemsiz) 

Özel   70 7.79   1.841 

 

Okul düzeyi 

Ġlköğretim  72 7.76   1.699      -0.294             107    0.770          p>0,05 (önemsiz) 

Ortaöğretim  37 7.86   1.702 

  

Tablo 11. Etkinlikleri yürütürken karĢılaĢılan sorunların okul türüne göre dağılımı. 

KarĢılaĢılan sorunlar           Devlet                        Özel          Toplam 

 f              %    f             %  F          % 

 

1. Araç- gereç , saha, salon 88 84,6 12 75,0 100 91,7 

2. Öğrenci devamsızlıkları 57 61,3 11 68,8 68 62,4 

3. Maddi sorunlar 56 60,2   7 43,8 63 57,8 

4. Okul içi etkinliklerde eğitimin   

    aksamasının düĢünülmesi 31 33,3   7 43,8 38 34,9 

5. Ġdarenin olumsuz tavırları 18 19,4   4 25,0 22 20,2 

6. Takdir edilmeme 11 11,8   2 12,5 13 11,9 

7. Öğrencilerin aile geçimi için   7 7,5   1 6,3   8 7,3 

   çalıĢıyor olması 

8. YarıĢmalar için izin sorunu --   --  -- -- -- -- 

Toplam 268 -- 44 -- 312 -- 



Not: Birden çok madde işaretlendiği için yüzdeler; Devlet n: 93, Özel n: 16 ve Toplam N: 109 üzerinden alınmıştır 

 

 Tablo 11‟de ders dıĢı spor etkinliklerin yürütülmesinde karĢılaĢılan sorunların baĢında 

hemen hemen bütün öğretmenler %91,7 oranıyla “araç-gereç, saha ve salon eksikliğini” 

göstermiĢlerdir. Ġkinci sırada ise öğrencilerin “derslere devamsızlığını” ve üçüncü sırada da 

“maddi sorunların” olduğunu belirtmiĢlerdir. Öğretmenler “takdir edilmeme, 

ödüllendirilmeme” ve öğrencilerin ekonomik anlamda “ek iĢ yapıyor olmaları” gibi sorunların 

ise son sıralarda yer aldıklarını ifade etmiĢlerdir. Yine devlet ve özel okulda çalıĢan 

öğretmenlerin yarıĢmalar için “izin alma sorunu”nun olmadığını belirtmiĢlerdir. Sorunların 

sıralamasında devlet ve özel okul açısından farklılık olmadığı bulunmuĢtur. 

 

* Yine bu araĢtırmada, bütün değiĢkenler açısından (cinsiyet, okul türü ve okul düzeyi) ders 

dıĢı spor etkinliklerinin okullarda uygulanması gerektiğine bütün öğretmenler (% 100.0) 

“gerekli ve yararlı” olduğu yönünde görüĢ belirtmiĢlerdir. 

 

Tablo 12‟de ders dıĢı spor etkinliklerinin belirlenen amaca yönelik yürütülebilmesi için 

öğretmenlerin önerileri yer almaktadır. Bu tabloya göre öğretmenler birinci sırada okullarında 

“araç-gereç, malzeme, saha ve salon” gereksinmesinin sağlanmasını, ikinci sırada okul 

yöneticilerinin beden eğitimi öğretmenlerini ders dıĢı etkinliklerde “destekleyip, motive 

etmelerini” ve üçüncü sırada da ders dıĢı etkinliklere katılan öğrencilerin “aileleri tarafından 

desteklenmeleri” gerektiğini belirtmiĢlerdir. “Öğrencilerin okul yönetimi tarafından teĢvik 

edilmesi” ve “okul spor kulüplerinin kurulması” önerileri de dördüncü ve beĢinci sırada 

önerilmektedir. 
 

Tablo 12. Etkinliklere yönelik öğretmen önerilerinin cinsiyete göre dağılımı. 

Öğretmen önerileri              Kadın              Erkek        Toplam 

                f       %             f         %         F          % 

 

1. Araç-gereç, saha ve salon sağlanmalı 132 82,1 64 91,4 96 88,1 

2. Yöneticiler tarafından öğretmenler  

    desteklenip, motive edilmeli  18 46,2 38 54,3 56 51,4 

3. Öğrenciler velisi tarafından desteklenmeli 24 61,5 22 31,4 46 42,2 

4.  Öğrenciler okul yönetimi tarafından teĢvik edilmeli 14 36,0 29 41,4 43 39,4 

5. Okul Spor Kulüpleri kurulmalı 5 12,8 27 38,6 32 29,4 

6. Hazırlanan egzersiz planına uyulmalı 6 15,3 13 18,6 19 17,4 

7. Okullarda antrenör görevlendirilmeli 9 23,1  1 1,4 10  9,2 

8. Yıl içerisinde sık sık turnuvalar düzenlenmeli 5 12,8  5 7,1 10  9,2 

9. Diğer ders öğretmenleri tarafından  

    öğrenciler desteklenmeli 4 10,3 5 7,1 9 8,3 

 

Toplam 117 -- 204 -- 321 -- 

Not: Birden çok madde işaretlendiği için yüzdeler; Kadın n:39, Erkek n: 70 ve Toplam N: 109 üzerinden alınmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TARTIġMA, SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

 Ders dıĢı okul spor etkinliklerine yönelik beden eğitimi öğretmenlerinin görüĢ ve 

önerilerini toplamak ve buna yönelik öneriler geliĢtirmek amacıyla planlanan bu çalıĢmada; 

beden eğitimi öğretmenleri ders dıĢı etkinliklere öğrenci alırken ilk sıralarda “yeteneğine” ve 

“fiziksel yapısına bakarak” seçiyor olması (Tablo. 4); yürütülen etkinliğin sadece spor 

yarıĢmalarını hedeflediği biçiminde yorumlanabilir. Derslerde kendini ifade etme olanağı 

bulamayan öğrencilerin ise bu tür etkinliklerde yer almaması, genel eğitim açısından 

düĢündürücüdür. Yine Tablo 4‟ de “okul yönetimi” ve “çocuğun ailesinin isteğinin” dikkate 

alınmaması, öğretmenlerin yaptıkları iĢte özgür iradelerini sergilediklerini, ancak, amaçlarının 

okul takımlarına nitelikli öğrenci seçme endiĢesinden kaynaklandığı sonucu çıkartılabilir. 

 Spora katılımda motivasyon önemli bir unsurdur (Tiryaki, 2000). Tablo 5‟de 

öğretmenler ders dıĢı spor etkinliklerine katılan öğrencileri beden eğitimi ders ortamının 

dıĢında, bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin bulunduğu ortamlarda “ödüllendirerek ve onları 

kutlayarak motive ettiklerini” ilk sırada belirtmiĢ olmaları, eğitbilim ve psikolojik anlamda 

istenen bir davranıĢtır. Öğrencilere “spora katılımın kendileri için ne gibi yararlar sağlayacağı 

yönünde telkinlerde bulunma” son sırada yer almıĢtır. Bu bulgu; artık öğrencilerin spora 

katılımın kendileri için yararının ne olacağı konusunda yeteri kadar bilince sahip oldukları ve 

sporun insan sağlığı yönünden öneminin, okulun dıĢındaki bilgi kaynakları tarafından da 

iĢlendiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.  

 

 Ders dıĢı spor etkinliklerine katılan öğrencilere eĢit olanak sağlama durumunda 

öğretmenlerin % 40‟ının “hayır”, % 42,2‟sinin de “ara sıra” yanıt vermiĢ olmaları, 

okullarımızda halen yeteri kadar araç, gereç, saha ve salonun olmadığı; her öğrenci istediği 

zaman ve istediği kadar okulun olanaklarından yararlanamadığı veya okulun bu olanağı 

öğrencilere sunamadığı biçiminde yorumlanabilir (Tablo 6). 
 

Tablo 4‟de ders dıĢı etkinliklere öğrenci kabul edilirken uygulanan ölçütlerin baĢında 

öğrencinin “yeteneğine ve fiziki yapısına bakarak” alınmaktaydı. Tablo 8‟de de yine bu 

bulguyu destekleyecek biçimde, öğretmenler spor etkinliklerini ilk sıralarda “okul 

takımlarının baĢarısı ve ücret almak” amacıyla organize ettiklerini belirtmiĢ olmaları, okul 

sporunu yarıĢma ve gelir elde etme aracı olarak gördükleri biçiminde yorumlanabilir. 

Pehlivan‟ın 1995 yılında aynı konuya yönelik yaptığı araĢtırmasında; ders dıĢı okul spor 

etkinliklerinin yapıĢ amacına yönelik öğretmenler ilk üç sırada “çocuğun genel eğitimine 

katkı sunmak” olduğunu bulmuĢtur. Bu bulgu, bugün elde edilen bulgularla örtüĢmediğini, 

ders dıĢı okul spor eğitiminin amacından saptığını ve daha çok maddi endiĢelerin öne çıktığı 

biçiminde algılanabileceğidir. Aslında, genel eğitimin bir aracı olan okul sporu, çocuğun 

kendini tanıması, sorumluluk duygusu geliĢtirebilmesi, yetkinleĢme, güven kazanma, sorun 

çözme ve yaratıcılığını geliĢtirme, toplumsallaĢma, beceri öğrenme ve becerilerini geliĢtirme 

gibi yetili ve yetisiz her öğrenciyi kapsaması gerekir. Amacın yarıĢma odaklı olması, yetili ve 

yetisiz öğrencilerin bu tür etkinliklerde yerlerinin olmadığı ve dıĢlandığı biçimindedir. Yine 

öğretmenler “ücret almak için” bu etkinlikleri organize ediyor olmaları da öğretmenlerin 

geçimlerini sağlayabilecek bir ücret politikasının olmadığının bir göstergesi biçiminde 

yorumlanabilir. 

 

 Öğretmenler okul spor etkinliklerini yürütürken, karĢılaĢtıkları sorunların baĢında 

“araç-gereç, malzeme, saha ve salon”, “öğrenci devamsızlıkları”, “parasal” ve “okul yönetimi 

ve diğer öğretmenlerin ilgisizliği” gibi sorunların geldiğini ifade etmiĢlerdir (Tablo 11). 10 yıl 



önce yapılan araĢtırmalarda da (Pehlivan, 1995; Seçkin, 1996:160-161) yine aynı sorunların 

ilk sıralarda yer almıĢ olması, geçen süre içerisinde okul sporuna yeterli yatırımın 

yapılmadığını, spor yapan öğrencilerin okul yönetimiyle ve diğer derslerle olan sorunlarının 

çözülmediği; dolayısıyla, spora katılan bir öğrencinin eğitiminin aksamasının kaçınılmaz 

olduğu ve bu durumda da öğrencilerin bu tür etkinliliklerden uzaklaĢabileceği sonucu 

çıkarılabilir. Çin‟de yapılan araĢtırmalarda; ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriĢin 

getirdiği baskı, çocuğun ders dıĢı okul spor etkinliklerine ve beden eğitimi derslerine 

katılımındaki ilgide ani düĢmelerin olduğu yönündedir (Ha & Johns, 2003). Spora katılımdaki 

bu düĢüĢe, aĢırı yarıĢma ve zaman eksikliği neden olabileceği belirtilmektedir (Chen, 1996 & 

Locke, 1992). 

 

Sonuç olarak; Ġnsan, bir takım gizil güçler ve doğal gereksinimlerle donanmıĢ olarak doğar, 

içinde bulunduğu toplumun kültürel yapısından etkilenerek de toplumsallaĢır. Bu süreçte, hem 

kendini hem toplumu yeniler ve değiĢtirir. Yenilenerek değiĢmenin, toplumun ve bireyin 

gereksinimlerini karĢılar nitelikte olabilmesi için, eğitim tüm sistemleriyle bir zorunluluktur 

(Gündüz, 1997:1). Zaten eğitimin temel hedefin odağındaki insanı, toplumsal yaĢama 

hazırlamak ve bireyle toplum arasındaki bağı kurmaktır (Dündar, 1995:1). Ders dıĢı eğitsel 

etkinlikler ile toplumla buluĢan okul, hem toplumun ve hem de okulun geliĢmesine olumlu 

katkı yapabilir. Doğal olarak ders / sınıf sistemi henüz, etkin biçimde toplumla buluĢma 

olanağı sunmamaktadır. Eğitimin, bir istendik ve kontrollü davranıĢ değiĢikliği süreci olduğu 

verisine sıkıca sarılarak, ders dıĢı eğitsel etkinliklerin etkin biçimde iĢlerlik kazanmasıyla, 

toplumsal davranıĢların da istendik ve kontrollü biçimde değiĢtirilebileceğini rahatlıkla 

söyleyebiliriz.  

  

Beden eğitimi öğretmenleri, ders dıĢı spor etkinliklerini isteyerek yapmaktadırlar. Bu isteyin 

ürüne dönüĢebilmesi, onların yöneticiler tarafından desteklenip, motivasyonlarının 

arttırılmasıyla da yakından iliĢkilidir. Etkinliklerin yarıĢma odaklı olmasından öğretmenler de 

rahatsızlık duymaktadır. Her öğrenciye olanak tanıma konusunda okul yönetiminin ilgi ve 

desteği oluĢtuğunda, sporun alt yapısı olarak görülen okullar, bu görevi anlamlı biçimde 

yerine getireceklerinden Ģüphe duyulmamalıdır. 

 

 

Bu bağlamda Ģunlar önerilebilir; 

Genelde ders dıĢı etkinlikler ve özelde de spor etkinliklerinin çocuğun genel eğitimine olan 

katkısı yönünde okul yöneticileri ve diğer öğretmenlerin eğitilmeleri, 

Okulların gereksinmelerini karĢılayacak saha, salon ve tesislerin yapılması, 

Spora katılan öğrencilerin sorunlarını giderici yasal düzenlemelerin oluĢturulması, 

Okul sporuna katılan öğrencilere özel danıĢmanlık hizmetinin sunulması, 

Öğretmenlerin ücretlerinin iyileĢtirilmesi, 

Ders dıĢı okul sporunu yarıĢma odaklı olmaktan çıkartarak, isteyen her öğrencinin 

katılabileceği ortamların hazırlanması, 

YarıĢmaya dönük okul spor etkinlikleri için Okul Spor Kulüpleri kurularak, antrenör 

görevlendirilmesi. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN 

BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TUTUM VE UYGULAMALARI 

Erkan Faruk ġĠRĠN

                        Ġbrahim BOZKURT


 

GĠRĠġ 

 Eğitim ve öğretimin amaçlarına ulaĢmak için bilgi materyal ve etkinlikler arasından hangilerinin 

seçileceğini ve bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağını ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak 

araçların kullanılacağını ve elde edilen sonuçların nasıl değerlendirileceğinin önceden tasarlanması eğitim 

programlarını oluĢturur (Çöndü 1999). Her yapı ve düzeydeki öğrencilere beden eğitimi derslerindeki sportif 

etkinlikleri öğrenmeleri ve faydalanmaları ayrıca bazı becerileri kazanmaları için eğitim-öğretimde uygulanacak 

programlar her düzey ve seviye için iyi bir planlamayı gerektirir. 

Beden eğitimine çocuğun hareket ve oyuna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, özellikle ilköğretimde 

baĢlanmalıdır (Nebioğlu 2004). 

 Beden eğitimi programları; öğrencileri fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanda sağlam bir birey 

olarak kendilerini geliĢtirme yeteneklerinin kazandırılması amacıyla hazırlanmalıdır (Pangrazi 1998). Beden 

eğitimi programlarının amacı, sadece elit sporcular yetiĢtirmek değil, daha çok çocukların fiziksel olarak aktif bir 

yaĢam tarzını benimsemelerini sağlamaktır. 

 Beden eğitimi insanı bütün yönleri ile etkileyebilmektedir. ĠĢte bu sebepten dolayı beden eğitimi ve spor 

eğitim sistemi içinde büyük bir pay sahibidir. Fakat beden eğitiminin bireylere yararlı bir eğitim sistemi haline 

getirilebilmesi için sadece iyi bir eğitim programı yeterli değildir. Amaçlarına tam olarak ulaĢabilmesi ve 

eğitmesi için dersin uygulamasının etkin olması gerektiği bildirilmektedir (Sönmez ve Sunay 2004). Beden 

eğitimi, okul programlarında önemli bir yere sahiptir. Eğer bu programının çok önemli getirileri beden eğitimi 

dersi sınıflarında kazanılmazsa, müfredatın farklı derslerinde kazandırılması mümkün değildir. 

 Bedensel egzersizler çocuklara mümkün olduğu kadar erken yaĢlarda öğretilmelidir (Aarts 1997). 

Yapılan birçok araĢtırmada (Blair 1993, Corbin ve Pangrazi 1992, Armstrong ve Bray 1991, Morrow ve 

Freedson 1995, AAHPERD 1998), çocuklukta alınan bedensel aktivite alıĢkanlıklarının hayat boyu olumlu 

etkilerinin olduğu belirtilmiĢtir. 

 Ülkemizde farklı uygulamaları görülen ilköğretim 4. ve 5. sınıflarındaki beden eğitimi derslerine kimi 

okullarda sınıf öğretmenleri, bazı okullarda da beden eğitimi öğretmenleri girmektedir. Beden eğitimi ve spora 

gereken önemin verilmemesi, okul yöneticilerinin derse karĢı tutumları, tesis, salon ve malzeme eksikliği, ders 

saatlerinin yetersiz oluĢu ve okullardaki beden eğitimi öğretmeni eksikliği, bu dersin uygulanması ve etkinliğini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Kangalgil ve Dönmez 2003). 
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Bu çalıĢmanın amacı; araĢtırmada fazla yer almayan sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersi 

verebilmelerine karĢı tutum ve davranıĢlarını incelemektir. Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi derslerini 

verebilme düzeylerinin belirlenmesi; gelecekteki hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının planlanması 

ve uygulanmasında Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri ve Üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümlerine 

yardımcı olması açısından, önemlidir. Ayrıca beden eğitimi programlarıyla ilgili hizmet içi eğitim 

programlarının içeriği ve kullanımı; öğretmenlerin beceri ve uygulamalarını arttırmak, yeni öğretim metotları ve 

kavramları geliĢtirmelerine katkıda bulunmak ve beden eğitimi müfredatına uyabilmelerini sağlamak açısından 

önemlidir. 

MATERYAL ve METOD 

Konya il merkezinde bulunan Ġlköğretim okullarında görev yapan 436 Bayan 474 Erkek olmak üzere 

toplam 910 sınıf öğretmeni araĢtırma grubunu oluĢturmuĢtur. 

Veri toplama aracı olarak, Barnes (2002) tarafından hazırlanan ve güvenirlik katsayısı α=0.86 olan 

anket kullanılmıĢtır Uygulanan bu anket 3 bölümden oluĢmuĢtur. Anket‟in 8 sorudan oluĢan 1. bölümü 

demografik bilgileri; 20 sorudan oluĢan 2. bölümü beden eğitimi dersine karĢı tutumları ve yine 20 sorudan 

oluĢan 3. bölümü ise beden eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve okullarda yapılan uygulama derecelerini 

belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıĢtır.  Anketin 2. bölümünde beĢli likert tipinde hazırlanan sorular, ankete 

katılan öğretmenlerin beden eğitimi dersi ile ilgili belirli bir görüĢe katılma dereceleri ile ilgili olup, verilen 

seçenekler kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, karasızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum biçimindedir. 

Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine karĢı tutumlarını ölçmek için kullanılan bu bölümde, olumsuz 

tutumdan baĢlanarak 1 den 5‟e kadar puan verilerek bir puanlama yöntemine gidilmiĢtir. Her tutuma verilen 

cevaplardan elde edilen puanlar toplanarak en yüksek 100, en düĢük 20 olacak Ģekilde, genel bir tutum puanı 

elde edilmiĢtir.  

Anketin 3. bölümünde; dörtlü likert tipinde hazırlanan anket soruları; öğretmenlerin beden eğitimi 

öğretme tekniklerini kullanma ve uygulama derecelerini belirlemeye yönelik olup; verilen cevaplar, her zaman, 

çoğu zaman, nadiren ve hiçbir zaman olacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Öğretmenlerin beden eğitimi öğretme 

tekniklerini kullanma ve uygulama derecelerini belirlemek için, olumsuz tutumdan baĢlanarak 1 den 4‟e kadar 

puan verilerek bir puanlama yöntemine gidilmiĢtir. Her tutuma verilen cevaplardan elde edilen puanlar 

toplanarak en yüksek 80, en düĢük 20 olacak Ģekilde, genel bir puan elde edilmiĢtir.  

Anket uygulaması yüz yüze yapılmıĢ ve anket uygulamasından önce ankete katılan öğretmenlere 

çalıĢma hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Anket sorularına verilen cevaplar SPSS 12.0 (2003) paket programı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Beden eğitimi dersine karĢı tutum ve Beden eğitimi öğretme teknikleri ve uygulamalarıyla ilgili puanlarının 

demografik değerler ile karĢılaĢtırılmasında Anova ve t testi kullanılmıĢtır. Guruplar arasındaki faklılığın önemi 

Duncan testiyle belirlenmiĢtir. 

 

 

 



BULGULAR 

Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

DeğiĢkenler Öğretmen 

Sayısı 

% Toplam 

Cinsiyetiniz? Bayan 

Erkek 

436 

474 

47.9 

52.1 

910 

YaĢınız? 20-25 

26-30 

31-35 

36 ve üzeri 

20 

110 

210 

570 

2.2 

12.1 

23.1 

62.6 

 

910 

Medeni Durumunuz? Evli  

Bekar 

826 

84 

90.8 

9.2 

910 

ġu Anda ÇalıĢtığınız Eğitim Yılı Dahil 

Kaç Yıldır  

Öğretmenlik Yapıyorsunuz? 

1-3 yıl 

4-6 yıl 

7-9 yıl 

10-12 yıl 

13 yıl ve üzeri 

40 

66 

192 

84 

528 

4.4 

7.3 

21.1 

9.2 

58.0 

 

 

910 

AlmıĢ Olduğunuz En Yüksek Eğitim 

Derecesi? 

Lisans 

Yüksek lisans 

874 

36 

96.0 

4.0 

910 

Beden Eğitimiyle Ġlgili Herhangi Bir  

Sertifika (Hizmet Ġçi Eğ vb.) Aldınız mı? 

Evet 

Hayır 

82 

828 

9.0 

91.0 

      910 

Haftada En Az 30 Dakika Olmak 

Kaydıyla  

Ne Kadar Egzersiz Yaparsınız? 

Haftada 1 kere 

Haftada 2 kere 

Haftada 3 kere 

Haftada 4 kere 

Haftada 5 kere 

Egzersiz yapmıyorum 

164 

136 

108 

62 

96 

344 

18.0 

14.9 

11.9 

6.8 

10.5 

37.8 

 

 

910 

 Mezun Olduğunuz okul? Eğitim Enstitüsü 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Yüksekokulu 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Diğer Fakülteler 

284 

246 

218 

108 

54 

31.2 

27.0 

24.0 

11.9 

5.9 

 

 

910 

Ankete katılan öğretmenlerin demografik özellikleri Tablo 1‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 2. Ankete Katılan Öğretmenlerinin Demografik Verileri Ġle Beden Eğitimi Dersine KarĢı Tutum 

Puanı Ve Beden Eğitimi Öğretme Tekniklerini Kullanma Ve Uygulama Dereceleri Puanlarının Dağılımı 

 

 

 

DeğiĢken 

 

 

 

N 

Beden Eğitimi 

Dersine KarĢı 

Tutumu Puanı ve 

standart sapmaları 

 

 

 

Önem 

Beden eğitimi 

öğretme teknikleri 

ve uygulamaları 

puanı ve standart 

sapmaları 

 

 

 

Önem 

Genel 910 70.65 ± 7.60  

 

P=0.865 

53.85 ± 10.13  

 

P=0.000 
 

Cinsiyetiniz? 

Bayan  436 70.61 ± 7.19 52.37 ± 9.42 

Erkek 474 70.70 ± 7.97 55.21 ± 10.57 

 

 

YaĢınız? 

 

20-25 20 69.50 ± 3.62
 

 

P=0.354 

51.70 ± 10.93
 

 

P=0.000 26-30 110 69.69 ± 9.41
 

54.45 ± 10.39
 

31-35 210 70.46 ± 5.95
 

51.36 ± 10.67
 

36 ve üzeri 570 70.95 ± 7.85
 

54.73 ± 9.70
 

Medeni 

Durumunuz? 

Evli  826 70.72 ± 7.49 P=0.422 53.82 ± 10.08 P=0.802 

Bekar 84 70.02 ± 8.61 54.11 ± 10.66 

ÇalıĢtığınız Eğitim 

Yılı Dahil Kaç 

Yıldır 

Öğretmenlik 

Yapıyorsunuz? 

1-3 yıl 40 69.05 ± 9.29  

 

P=0.549 

55.10 ± 9.60
a 

 

 

P=0.000 
4-6 yıl 66 71.15 ± 8.06 52.87 ± 10.14

ab 

7-9 yıl 192 70.25 ± 6.52 51.00 ± 10.05
b 

10-12 yıl 84 71.07 ± 5.76 51.76 ± 11.19
b 

13 yıl ve üzeri 528 70.80 ± 8.02 55.25 ± 9.76
a 



Eğitim Dereceniz? Lisans 874 70.76 ± 7.69 P=0.040 53.91 ± 10.14 P=0.341 

Yüksek lisans 36 68.11 ± 4.28 52.27 ± 9.83 

B.E. Ġlgili Bir 

SertifikaAldınızmı? 

Evet  82 71.26 ± 6.80  

P=0.448 

59.68 ± 7.19  

P=0.000 Hayır 828 70.59 ± 7.68 53.27 ± 10.20 

Haftada En Az 30 

Dakika Olmak 

Kaydıyla 

Ne Kadar Egzersiz 

Yaparsınız? 

 

Haftada 1 kere 164 70.10 ± 6.92  

 

 

P=0.052 

53.85 ± 9.49
cd 

 

 

 

P=0.000 

Haftada 2 kere 136 71.00 ± 6.62 54.75 ± 10.42
bc 

Haftada 3 kere 108 70.01 ± 8.24 54.64 ± 11.18
bc 

Haftada 4 kere 62 72.32 ± 6.00 56.80 ± 9.11
ab 

Haftada 5 kere 96 72.37 ± 8.93 57.85 ± 8.08
a 

Egz.yapmıyorum 344 70.20 ± 7.85 51.60 ± 10.15
d 

 

Mezun Olduğunuz 

Okul? 

Eğitim Enstit. 284 70.37 ± 8.50
ab 

 

 

P=0.034 

53.82 ± 10.22
ab 

 

 

P=0.026 
Eğitim Fak. 246 71.73 ± 6.68

a 
54.17 ± 9.21

ab 

Eğitim Y.O. 218 70.33 ± 8.08
ab 

55.11 ± 10.18
a 

Fen-Edeb. Fak. 108 69.20 ± 5.17
b 

52.03 ± 10.54
bc 

Diğer fakülteler 54 71.48 ± 8.17
a 

51.11 ± 11.84
c 

Ankete katılan öğretmenlerinin demografik verileri ile beden eğitimi dersine karĢı tutum puanı ve beden 

eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve uygulama dereceleri puanlarının dağılımı Tablo 2‟de gösterilmiĢtir. 

TARTIġMA SONUÇ 

AraĢtırmaya, Konya il merkezinde ilköğretim okullarında görev yapan 910 sınıf öğretmeni katılmıĢtır. 

Sınıf öğretmenlerinin 246 (%27.0)‟ü Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü, 284 kiĢi (%31.2) Eğitim 

Enstitüsü, 218 kiĢi (%24.0) Eğitim yüksekokulu mezunudur. 108 kiĢi (%11.9)‟de Fen-Edebiyat fakültesi mezunu 

ve 54 kiĢi (%5.9) diğer fakülteler (Mühendislik-Mimarlık fak., Ziraat fak., Veteriner Fak., Ġktisat fak., vb.) 

mezunu olup kendi branĢları dıĢında görev yapmaktadırlar (Tablo 1). 

 Konya merkez ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine karĢı 

olan tutumlarının; 100 puan üzerinden hesaplanan ve ortalaması 70.65 olarak bulunan tutum puanları göz önüne 

alındığında,  oldukça olumlu olduğu söylenilebilir. Fakat beden eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve 

uygulama dereceleri ile ilgili olarak 80 puan üzerinden 53.85 olarak hesaplanan puanlarının yeterli düzeyde 

olmadığı, bu ders konusunda eğitim almaları (hizmet öncesi ve hizmet içi) gerektiğini ortaya çıkarmıĢtır (Tablo 

2). Thornton (2001) yapmıĢ olduğu araĢtırmada sonucunda; müfredat dahilinde tüm konulardan sorumlu olan 

sınıf öğretmenlerinin ağır bir yük altında olduklarını bulmuĢtur. Yine bu araĢtırma sonucunda; sınıf 

öğretmenlerinin sadece öğrettikleri konuları bilmelerinin yeterli olmadığını, bunun yanında öğretim metotlarını 

ve uygulama yöntemlerini de bilmeleri gerektiğini önermiĢtir. Ayrıca etkili ve etkisiz eğitimin farkının iyi bir 

öğretim metodunun uygulamasında saklı olduğunu ifade etmiĢtir. 

 Tablo 2 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin Beden eğitimi dersine karĢı tutumlarında cinsiyetin önemli 

bir etkisinin olmadığı görülmektedir (p>0.05). Buna karĢın Beden eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve 

uygulama dereceleri yönünden erkek öğretmenlerin bayanlara oranla daha fazla puan aldıkları görülmüĢtür 

(p<0.05). Bu farklılığın ortaya çıkması, spora karĢı ilgi ve fiziksel aktiviteyle doğrudan alakalı olan beden 

eğitimine karĢı erkek öğretmenlerin daha fazla ilgili olması ile iliĢkilendirilebilir. 

 

 

 



Sınıf öğretmenlerinin derse karĢı tutumlarında yaĢın etkisinin olmadığı bulunmuĢtur (p>0.05). Fakat 

beden eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve uygulama derecelerinde; 26-30 yaĢ ve 36 ve üzeri yaĢ 

gruplarında bulunan öğretmenlerin puanları birbirine benzer, ve yine birbirine benzer bulunan diğer iki gruptan 

daha olumlu (p<0.001) bulunmuĢtur. Bu durum; göreve yeni baĢlayan öğretmenlerin (20-25 yaĢ grubu) tecrübe 

eksikliği ve 31-35 yaĢ grubu öğretmenlerin bir kısmının Milli eğitim bakanlığının bu dönemde yapılan 

atamalarında diğer fakülte (müh-mim fak, ziraat fak., iktisat fak., vb.) mezunlarını da sınıf öğretmeni olarak 

görevlendirmelerinden kaynaklanabilir. 

 Yine Tablo 2 incelendiğinde; öğretmenlerin medeni durumunun, beden eğitimi dersine karĢı tutum ve 

Beden eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve uygulama dereceleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı 

görülecektir (p>0.05). 

 Öğretmenlerinin görev sürelerinin; beden eğitimi dersine karĢı tutumları üzerine herhangi bir etkisi 

bulunmazken (p>0.05), beden eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve uygulama dereceleri ile ilgili puanları 

üzerine etkili olduğu görülmüĢtür (p<0.001). Bu farklılık; aralarında fark bulunmayan,  1- 3 yıl ve 13 yıl ve üzeri 

görev yapanlar ile, yine aralarında farklılık olmayan, görev süresi 7-9 yıl ve 10-12 yıl olan öğretmenler arasında 

görülmüĢtür (Tablo 2). Bunun sebebinin ise göreve yeni baĢlayan öğretmenlerin genellikle Eğitim fakülteleri 

sınıf öğretmenliği bölümü mezunu olmaları ve görev süresi 13 yılın üzerinde olan öğretmenlerin de 

çoğunluğunun Eğitim enstitüsü mezunu olmalarından kaynaklanabilir. Çünkü bu gruplardaki öğretmenlerin çoğu 

lisans eğitimlerinde beden eğitimi ve spor dersi almıĢtır. Dolayısıyla diğer gruplarda bulunan ve lisans eğitimleri 

süresince hem alınması gereken normal eğitim derslerini hem de beden eğitimiyle ilgili dersleri almayan 

öğretmenlerin sayılarının fazla olması ve sonradan almıĢ oldukları sınıf öğretmenliği sertifika eğitimi sırasında 

da beden eğitimi dersinin olmaması buna neden olarak gösterilebilir. Allison ve ark (1990) yaptıkları çalıĢmada; 

sınıf öğretmenlerinin üniversite eğitimi sırasında aldıkları Beden eğitimi ve spor derslerinin, Beden eğitimi dersi 

öğretimi ve uygulamaları üzerine olumlu etkilerinin olduğunu, müfredatlarındaki beden eğitimi ders 

programındaki konuları;  anlama, algılama ve aktarmaları noktasında olumlu sonuçlar verdiğini belirtmiĢlerdir.  

 Sınıf öğretmenlerinin yüksek lisans yapmıĢ olmalarının, Beden eğitimi dersine karĢı tutum ve Beden 

eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve uygulama dereceleri puanları üzerine herhangi bir etkisi olmamıĢtır 

(p>0.05). Bu sonuç, sınıf öğretmenlerinin yüksek lisans eğitimlerinin de getirdiği yükle bu derse zaman 

ayıramamaları ve yüksek lisans eğitimlerinin beden eğitimi dersi ile alakası olmamasından kaynaklandığı 

söylenilebilir. 

 Öğretmenlerin beden eğitimiyle ilgili olarak yapılan hizmet öncesi ya da hizmet içi bir sertifika 

programına katılmalarının, Beden eğitimi dersine karĢı tutumlarını değiĢtirmediği (p>0.05), fakat Tablo 2‟de de 

görülebileceği üzere, Beden eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve uygulama dereceleri ile ilgili puanları 

önemli düzeyde olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiĢtir (p<0.001). Reif and Coulon (1994) tarafından, Sınıf 

öğretmenlerinin beden eğitimi dersi vermeye karĢı tutumlarını belirlemeye yönelik yapılan bir çalıĢmada; Sınıf 

öğretmenlerinin Beden eğitimi dersindeki yetersizliklerinin sebebinin kısıtlı hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 

olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca bu eğitimin eksikliğine bağlı olarak sınıf öğretmenlerinin Beden eğitimi dersi 

konusundaki düĢüncelerini de olumsuz etkilediği ifade edilmiĢtir. Allison ve ark (1990)‟ına göre, sınıf 

öğretmenleri Beden eğitimi derslerine gireceklerse hizmet öncesi ve hizmet içi Beden eğitimi öğretim metotları 

kurslarına katılmalı ve kendilerini bu konuda geliĢtirmelidirler.  



Mckenzie ve ark (1997)‟nın ilköğretim okullarının 1. kademesinde verilen beden eğitimi derslerinin verimliliği 

ile ilgili yaptıkları bir çalıĢmanın bulgularına göre; en iyi verim, dersin branĢ öğretmeni tarafından verildiğinde 

ortaya çıkmıĢtır. Eğitim almıĢ sınıf öğretmenleri de eğitim almamıĢ sınıf öğretmenlerinden bariz bir Ģekilde daha 

verimli olmuĢlardır. Bu çalıĢma bulgularına göre en iyi hizmet içi eğitim programı öğretmenin göreve ilk 

baĢladığı yıldan baĢlanarak her yıl periyodik olarak olarak sürdürülen ve her yıl güncellenerek tekrarlanan eğitim 

programları olarak ön görülmüĢtür. Bu programlarda eğitimci olarak beden eğitimi ve spor konusunda 

uzmanlaĢmıĢ kiĢilerin görev almaları gerektiği belirtilmiĢtir. Jones (1999) 55 sınıf öğretmeninin Beden eğitimi 

dersine karĢı yaklaĢımlarıyla ilgili yaptığı çalıĢmada, hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim sürelerinin pozitif 

tutumu arttırdığını belirlemiĢtir. 

 Tablo 2 incelendiğinde mezun olunan okulun, Beden eğitimi dersine karĢı tutum puanları ve beden 

eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve uygulama dereceleri üzerinde etkili olduğu görülecektir (p<0.05). 

Eğitim fakültesi, Eğitim enstitüsü, Eğitim yüksekokulu ve diğer fakültelerinden mezun olan öğretmenlerin, 

Beden eğitimi dersine karĢı tutum puanlarının fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlere göre daha yüksek 

bulunmuĢtur. Eğitim yüksekokulları, Eğitim fakültesi ve Eğitim enstitülerinden mezun olan öğretmenlerin, 

beden eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve uygulama dereceleri Fen Edebiyat fakültesi ve diğer fakültelerin 

mezunlarına göre daha yüksektir. Bu duruma; beden eğitimi öğretme tekniklerini kullanma ve uygulama 

dereceleri yüksek olan öğretmenlerin mezun oldukları okullarda beden eğitimi dersi almaları, diğer 

öğretmenlerin ise bu dersi almamaları sebep olmuĢ olabilir. Yine Eğitim enstitüsü ve Eğitim yüksekokullarından 

mezun öğretmenlerin beden eğitimi dersine karĢı tutum puanlarının ve beden eğitimi öğretme tekniklerini 

kullanma ve uygulama derecelerinin yüksek çıkmasının diğer bir sebebi de; bu gruplardaki öğretmenlerin 

yaĢlarının genellikle diğer gruplardaki öğretmenlerin yaĢlarından daha büyük olması ve dolayısıyla 

tecrübelerinden kaynaklanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖNERĠLER 

 Ġlköğretim okullarında beden eğitimi derslerine beden eğitimi branĢ öğretmenleri girmelidir. 

 Beden eğitimi programı Ġlköğretim okullarında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacaksa, programın 

baĢarılı olabilmesi için; öğretmenlerin pozitif tutumlar sergilemesi, sürekli güncellenen uygulamalar 

yapması ve yeterli bilgi düzeyine sahip olmaları gerekir. Hizmet öncesi ve hizmet içi programlar buna 

uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu programlar; beden eğitimi teknikleri uygulamaları ve pedagojik 

bölümlerden oluĢmalıdır. Bu konuda üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinden yardım 

alınmalıdır. Hizmet öncesi ve hizmet içi programlar, sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi bilgilerini 

artırmak için gereklidir. 

 Tutumun geliĢmesinde; beden eğitimi ekipmanları (malzeme, saha, vb.), okul müdürlerinin olumlu 

tutumları ve beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine destekleri çok önemlidir. Beden eğitimi 

öğretmenleri sınıf öğretmenlerini gözlemlemeli ve yapıcı eleĢtirilerde bulunmalıdırlar. Unutulmaması 

gereken beden eğitimi dersinin ilköğretim müfredatının önemli bir parçası olduğudur. 

 Hizmet içi eğitim programları beden eğitimi dersini öğretme tekniklerini geliĢtirmeye yönelik olmalıdır. 

Milli eğitim bakanlığı ilgi birimleri tarafından hazırlanan programlar periyodik olarak devam etmeli, 

öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olduğu belirlenene kadar mevcut öğretmenlere uygulanmalıdır. 

 Sınıf öğretmenlerinin kendi sınıf öğrencilerine model olduğu düĢünülürse, beden eğitimi derslerine aktif 

katılımları öğrenciler açısından olumlu olacaktır. 

 Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi öğretiminde, hizmet içi eğitim uygulamalarında gözlem yolu 

geliĢtirilebilir. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

 

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA BEDEN EĞĠTĠMĠ 

DERSĠNĠN AMAÇ VE ĠÇERĠĞĠNE ĠLĠġKĠN 

SORUNLAR 

Murat ÖZġAKER      Adnan ORHUN 

 

ÖZET 

Beden Eğitimi; insanın fiziksel, ruhsal ve zihinsel niteliklerini bulunulan yaĢın ve 

genetik kapasitesinin gerektirdiği verim gücüne ulaĢtırmak amacı ile rekabet olmaksızın 

yapılan faaliyetler bütünüdür.  

Bugün okullardaki Beden Eğitimi ve Spor dersi, bireyin okul öncesi eğitiminden 

baĢlayarak yaĢam boyu sürecek spor yapma alıĢkanlığının kazandırılması, sağlık için 

sporun önemini kavrama, hareket becerilerini öğrenme, fiziksel uygunluğun 

geliĢtirilmesi, sporun ve toplum ahlakının özüne bağlı kalan ve sahip çıkan bireylerin 

topluma kazandırılmasını amaçlamaktadır.  

Bu çalıĢma, 2000-2001 eğitim öğretim yılında Ġzmir ilinde ilköğretim 

kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor dersinin amaç ve içeriğine iliĢkin sorunların 

incelenmesini amaçlamıĢtır. 

AraĢtırma tesadüf yöntemle belirlenen 36 devlet ve 14 özel ilköğretim okullarında 

görev yapan 100 Beden Eğitimi öğretmeni üzerinde uygulanmıĢtır. Beden Eğitimi 

öğretmenlerinden 36 anket sorusuyla elde edilen verilerin istatistiksel olarak frekans ve 

yüzdeleri alınmıĢ ve bazı soruların anlamlılık sınaması için x
2
 (khi kare) uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmada elde edilen bulgular;  

- Devlet okularının Beden Eğitimi dersi %45.8 oranında amacına kısmen ulaĢtığı, 

%37.5 oranında amacına ulaĢmadığı, amacına ulaĢmama nedenlerinden en 

önemlileri %46 ile ders saatinin yetersizliği, %23‟ü de yeterli araç gerecin 

olmadığı, 

- Beden Eğitimi öğretmenlerinin %57‟si Beden Eğitimi derslerinin haftada en az 2 

gün 4 saat olması gerekliliği üzerinde durduğu, 



 - Ġlköğretim kurumları arasında genel amaçların gerçekleĢme durumunda 

devlet okullarından özel okullara göre daha yüksek düzeyde olduğu, 

istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki olduğu,  

- Beden Eğitimi öğretmenlerinin karĢılaĢtıkları sorunlar önem sırasına göre 

%61‟i derslerin zaman yetersizliğinden iĢlenemediğini ve amacına 

ulaĢmadığını, %23‟ü soyunma odaları ve spor salonlarının olmadığı, %9‟u 

idarecilerin ilgisizliği, %7‟si diğer öğretmenlerin olumsuz bakıĢlarının 

olduğunu ortaya koymaktadırlar 

- Beden Eğitimi öğretmenlerinin,  beden eğitimi derslerinde daha verimli 

olabilmesi ve beden eğitimi derslerinin tam anlamıyla amacına ulaĢabilmesi 

için birinci özellik olarak ders saatinin arttırılması, okullardaki spor tesislerinin 

çoğalması gerektiğini ortaya koymaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler:Ġlköğretim,Beden Eğitimi. Amaç.Öğretmen.Sorun 

     SUMMARY 

Physical education is a set of actions made without compatition for the purpose of 

a man‟s obtaining his utmost productivity by matching his physical, mental and spiritual 

qualifications with his present age and genetical capacity. 

Today Physical Education Lessons in schools aim that anindividual should have 

the habit of making sports beginning from his preschool education and continuing a life-

time, schould understand its importance for health, should learn movement skills, 

develop physical fitness and grow as individuals respectful to social ethic and culture. 

This study aims that the problems should be identified in Izmir province and 

within the Primary Education institutions as to the aim and content of Physical 

Education Lesson. 

The study has been made over 100 teachers selected at random from 36 

governmental and 14 private schools. The data from the teachers obtained by 36 

questionnaire questions were statistically taken their frequency and percentage and (x
2
) 

for logicality was applied. 

The findings of the research: 

- This lesson reached its aim by 45.8 % and did not reach the aim by 37.5 % in 

governmental schools; the reasons were 46 % because of the shortness of lesson 

hours and 23% lack of the equipment needed. 



- They emphasize that this lesson should be at least 4 hours in two days. 

- Governmental schools have greater percentage in realizing general aims than 

private schools and this has a meaningful correlation statistically. 

- 61% of teachers claim that the lessons cannot be accomplished because of 

shortness of time, 23 % claim that the locker rooms and sports salons are not 

enough, 9% claim the authorities in schools are indifferent to the subject and 

finally 7 % claim that other teachers have negative approach for these lessons. 

- Physical solucation teachers propose that, in order to accomplish more production 

lessons and fulfill its aim, primarily the lesson hours should be extanded and sports 

centers in schools should be increased by number. 

Key Words:Primary school.Physical Education.Purpose.Teacher.Problem 

 

1.1 GĠRĠġ VE AMAÇ  

Beden Eğitimi genel eğitimin önemli bir parçası olup, çocuğun oyun hakkının ve 

serbest hareketinin okul yaĢamı içindeki yerini güvenceye alır. Bedensel ve ruhsal 

eğitimi sağlayarak sportif etkinliklerden zevk almasını mümkün kılar. Her öğrenci 

Beden Eğitimi dersi içinde de yeteneklerinin geliĢtirilmesi ve dengesiz geliĢiminin 

giderilmesi hakkında sahiptir (Bilgin, 1996). 

Beden Eğitimi ve spor faaliyetleri; insanların bedeni ve zihni yönlerden sağlıklı 

geliĢimlerini sağlayan, bu alanda kazandıkları bilgi, beceri ve iyi alıĢkanlıklar yolu ile 

ahlaklı olmalarında büyük rol oynayan faaliyetlerdir. Yalnızca öğretim faaliyetleri 

kiĢinin çok yönlü yetiĢmesine yeterli olmadığından Milli Eğitim sistemimizde Beden 

Eğitimi ve spor faaliyetlerine ayrı bir önem ve değer verilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde, her tür ve her kademede okullarda eğitim gören milyonlarca 

öğrencinin Beden Eğitimi ve spor yolu ile eğitimleri bugünkü eğitim anlayıĢının 

vazgeçilmez prensiplerinden biri olmaktadır.  

Bu durum, memleketimizin büyük kentlerinden en ücra köĢelerine kadar dağılmıĢ 

olan okullarda gerekli tüm yönetici ve öğretmenlere, özellikle Beden Eğitimi 

öğretmenine, çocuklarımızın, gençlerimizin bedenen ve ruhen sağlıklı, mutlu, dengeli, 

kiĢilik sahibi, ahlaki değerlere sahip ve üretici vatandaĢlar olarak yetiĢmeleri 

konusunda, ihmal edilmeyecek görevler ve sorumluluklar yüklemektedir (Eker, 1998). 



Bedensel hareketlerin ve becerilerin çocuk ve gençlerin genel eğitimlerinde 

önemli bir araç olarak görülmesiyle ve bir sisteme dönüĢtürülmesi, tarihin derinliklerine 

kadar uzanır (Orhun,1992). 

Günümüz koĢulları insanları hareketsiz bir varlık haline getirmiĢtir. UlaĢım 

araçlarının yoğunlaĢmasıyla bedensel faaliyetler de azalmıĢ, iĢ süreçlerindeki 

otomasyon, spor araçlarının kolaylaĢtırılması yaygınlık kazanmıĢ, günlük yaĢama girmiĢ 

ve etkilemiĢtir. Televizyon, bilgisayar ve elektronik oyuncaklar büyük Ģekilde hareket 

kısıtlamasına neden olmuĢtur. Kent planlaması ve düzeni, oturma mekanlarının durumu, 

doğal oyun ve hareket alan ve mekanlarının kaybolması, araba trafiğindeki artıĢ, çocuk 

ve gençlerin hareket  

olanaklarını büyük ölçüde kısıtlamıĢtır. Tüm bu etmenler, insani geliĢme için gerekli, 

sağlıklı bir yaĢamda zorunlu olan ve yaĢam Ģansı için anlamlı bulunan hareket 

faaliyetlerini engellemekte ve önlemekte olup bizleri çocuklara yapay hareket mekanları 

ve eylem alanları sunmaya zorlamaktadır (Grossing, 1993). 

Beden Eğitimi ve spor dersinin içeriğinde sağlıklı olma, oyun eğitimi alıĢkanlığı 

kazandırma, performans eğitimi içerisinde rekabet edebilme, kendisini ifade etme, 

yaratıcılığını geliĢtirme ve boĢ zamanlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

Beden eğitimi dersleri daha çok uygulamalı olarak istendiğinden dolayı, öğretim 

programlarında pratiğe daha çok ağırlık verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

AVUSTURYA SPOR PROGRAMI  

Avusturya‟da meslek okulları dıĢında tüm okul tiplerinde zorunlu spor dersi 

haftada 2-4 saattir. 

Avusturya‟da her okul türünde spor dersi vardır. Bundan ayrı olarak genel ve özel 

spor türlerini içeren okullar da vardır. Bunlardan baĢka öğrencilerin hareket etmesini 

amaçlayan sunumlar ve düzenlemeler de vardır. Bunlar: 

.KıĢ sporları haftaları 

.Yaz spor haftaları 

.YürüyüĢ günleri 

.Hareketli okul aktiviteleri: 

 -Sağlık ve canlılığa yönelik aktiviteler (Ġlkokullarda) 

 -AnlayıĢlı olma ve fitness aktiviteleri (Lise ve orta okullarda) 



-Birlikte olma aktiviteleri (Dokuzuncu sınıftan sonra) 

.Okul sporu yarıĢmaları (Futbol, voleybol vb. gibi sporlar için öğrenci ligleri) 

.Okul ve spor klubü iĢbirliği modeli .  

Avusturya okullarının en baĢlıca amaçları Ģunlardır: 

-Harekete olanak sağlayan konutlar ve yerleĢim alanları (oyun sokakları, oyun 

alanları, spor tesisleri, yüzme havuzları vb. oluĢturulması).  

-Çocuk spor yuvalarının tesis edilmesi 

-Ebeveynler aile sporuna özendirilmesi 

-Kitle iletiĢim araçlarında harekete dönük programlara yer verilmesi 

-Hareket edilen bir okul düzenlenmesidir. 

Avusturya‟da beden eğitimi kavramı kendini hareket kültürü eğitimi adıyla yeni 

bir konsept kabul görmüĢtür. Bu konsept hareket kültürü ve hareket eğitimi baĢlığını 

taĢımaktadır.   

Asıl içerik (çekirdek alan) tüm okullar için zorunlu olup Ģu hareket etkinliklerini 

kapsamaktadır.  

-Sportif yarıĢmalar 

-Oyunsal hareket eylemleri 

-Ġfade, temsil ve yaratıcılığa yönelik etkinlikler 

-Sağlığa yönelik hareket etkinlikleri 

-YaĢantı ve serüvene yönelik etkinlikler 

Çok yönlü hareket kültürünün kazanımı ile öğrenci Ģu alanlarda yetkinlik kazanır: 

-Benlik oluĢması ve benlik yetkinliği 

-Toplumsal yetkinlik 

-Alan yetkinliği 

-Çevre bilincine sahip olma 



Programda geniĢleme alanının düzenlenmesi her okulun kendisine bırakılmıĢtır (1993-

1994). Öğretim yılından bu yana okullarda bir otonomi (bağımsızlık) vardır. Coğrafi 

konum, okul tipi, bölgesel hareket kültürü, öğrencinin ilgisi öğretimin muhtevasını 

oluĢturabilir.  

 

Tablo 1. Avusturya Spor Programı Çizelgesi 
 

OKUL TĠPĠ                                      SINIF 

1     2     3     4     5     6     7      8     9     10     11     12    13 

TOPLAM  BAĞIMSIZ 

Ġlkokul  2     2     3     3       10  

Ortaokul                            4     4      3     3       14        12-18   

Lise                            4     4      4     3     3       3       2       2        25         23-29 

Spor Okulu                            8     7.5   7     7                 29.5  

Kayak Okulu                          12   12    11.5 12       47.5  

Spor Lisesi                             7     7      8     8     7       7       7        6        57  

 

Özetlenecek olunursa, Avusturya okullarındaki beden eğitimi dersi, spor dersi 

değil, hareket kültürü dersidir. Hareket kültürü kavramı spor kültürünü de kapsar. Ama 

geniĢ boyutlu motorik (devinimsel) eylemleri içerisine alır. Tarihsel geliĢim olarak 

beden eğitimi konseptinden hareket eğitimi modeline dönüĢtürülmüĢtür. Bu model 

Almanya‟da belirgin olan spor eğitimi modelini de entegre etmektedir. Avusturya 

haftalık ders analizleri itibari ile (haftada 3-4 saat arası) Avrupa ülkeleri arasında en 

tepe noktada bulunmaktadır. Hareket eğitimi dersinden ayrı olarak, onu tamamlayan ek 

devinimsel düzenlemeler ve organizasyonlar vardır. Örneğin kıĢ ve yaz sporu haftaları, 

yürüyüĢ günleri ve oyun, spor Ģenlikleri, öğrenciler arası spor yarıĢmaları, proje üretimi 

anlayıĢlı ve fit‟te olma ve sağlık haftaları gibi (Grössing, 1993). 

Avusturya ve Almanya gibi ülkeler beden eğitimi ve spor alanında sistemlerini 

kurmuĢlar, ilkokuldan lise 2‟ye kadar beden eğitimi en az 2 saat ders içi spor faaliyetleri 

ve ekstra olarak da ders dıĢı spor faaliyetleri bulunmaktadır. Bunların yanında; bazı spor 

çalıĢmalara 1-2 ay süresince haftada 4 saat ve bir gün gibi ilgili spor merkezlerinde 

yapılmaktadır (Akdenk, 1994). 

Bu çalıĢmada eğitim bütünlüğü içinde önemli bir yer tutan beden eğitimi 

derslerinin verimli bir Ģekilde iĢlenebilmesi için amaçlarına iliĢkin sorunlar ortaya 

konmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

 

 



GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1 AraĢtırma Modeli :AraĢtırma tarama modelindedir. Bu araĢtırmada Ġzmir 

ilindeki devlet ve özel ilköğretim okullarında öğretmenlerin Beden Eğitimi 

dersinin amaçlarının ve içeriğine iliĢkin sorunları saptamak amacıyla ilgili 

literatürler taranarak, konu ile ilgili teorik bilgilere yer verilmiĢ ve anket 

uygulamasına gidilmiĢtir. AraĢtırmanın her aĢamasında uzmanlar ile görüĢme 

yapılmıĢtır.  

2.2 Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini Ġzmir ilinde merkez ilçelerde devlet ve özel ilköğretim 

okullarında görev yapan Beden Eğitimi öğretmenleridir. ÇalıĢma örneklemi Ġzmir ili 

merkez ilçelerde yer alan tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 36 devlet, 14 özel okul 

ve burada görev yapan 100 Beden Eğitimi öğretmeni oluĢturmaktadır. Beden Eğitimi 

Öğretmenlerinden 48‟i devlet okullarında.52‟si ise özel okullarda görev yapmaktadırlar. 

2.3 Verilerin Toplanması 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen anket 

kullanılmıĢtır. Konuya iliĢkin literatür taranarak 60 soru maddesi belirlenmiĢtir. Bu 

sorular belli bir uzman grubuna iletilmiĢtir. Onların görüĢleri doğrultusunda bu sorular 

çıkarılmıĢ ve ankete son  Ģekli verilmiĢtir. Ankette bu değerlendirme sonucu 36 soruya 

yer verilmiĢ ve kiĢisel bilgilerin dıĢındaki sorularda, birden fazla seçeneğin 

iĢaretlenebileceği bir yöntem uygulanmıĢtır. Ankette, öğretmenlerin sadece, öğretim yılı 

içerisinde kalan boĢ zamanlarına göre cevap vermeleri istenerek, tatil dönemleri 

araĢtırmanın dıĢında bırakılmıĢtır. Anketler araĢtırmacı tarafından bizzat okullara 

gidilerek ders aralarında öğretmenlere açıklamalar yapılarak dağıtılmıĢtır. 110 Beden 

Eğitimi öğretmenine anket dağıtılmıĢ geri dönen 100 anket değerlendirmeye tabi 

tutulmuĢtur. Geri dönüĢ oranı %91‟dir. Anketler geri döndükten sonra elde edilen 

veriler kodlama formlarına iĢlenmiĢtir. Ġstatistikler sonuçlar Ege Üniversitesi Bilgi 

ĠĢlem Merkezinde SPSS program ile çıkarılmıĢtır. Ġstatistiksel iĢlem olarak verilerin 

frekans ve % değerleri alınmıĢ ve karĢılaĢtırmalarda anlamlılık için x
2
 (khi-kare) testi ve 

varyans analizi uygulanarak tablolaĢtırılmıĢ ve yorumlanmıĢtır. Anlamlılık 

sınamalarında anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıĢtır.  

 

 

 



BULGULAR 

Tablo 2. Beden Eğitimi öğretmenlerine göre okullarda Beden Eğitimi dersinin  

          amacına ulaĢma durumu 

           n                % 

UlaĢıyor          34             34 

Kısmen ulaĢıyor          41              41 

UlaĢmıyor          25             25 

Toplam         100           100 

 

Okullardaki Beden Eğitimi dersinin amacına, ulaĢım durumuna bakıldığında, Beden 

Eğitimi öğretmenlerinin verdikleri cevap %41 oranında kısmen % 34 oranında amacına 

ulaĢtığı, %25 oranında da amacına ulaĢmadığı noktasında birleĢmektedirler. Beden Eğitimi 

öğretmenlerinin yarısına yakını, Beden Eğitimi derslerinin kısmen amacına ulaĢtığını 

belirtmiĢlerdir  

Tablo 3. Beden Eğitimi dersinin okullara göre amacına ulaĢma durumu  

 

Okullar      Evet        Kısmen       Hayır        Toplam 

Devlet       n 

Okulu       % 

         8 

       16.7 

           22 

           45.8 

         18 

         37.5 

          48 

          48 

Özel Okul  n 

                 % 

       26 

       50 

           19 

           36.5 

           7 

         13.5 

          52 

          52 

Toplam      n 

                 % 

       34 

       34 

           41 

           41 

         25 

         25 

        100 

        100 

x
2
=14.45205, sd=2, p<0.05 anlamlı bir farklılık vardır. 

 

Özel okullarda Beden Eğitimi dersi amacına devlet okullarına göre daha yüksek bir 

oranda (%50) ulaĢmaktadır. Devlet okullarında Beden Eğitimi dersinin amacına ulaĢmama 

oranı %37.5 gözükmektedir.   

 

 

 

 



Tablo 4. Beden Eğitimi dersinin iĢleme yerinin devlet ve özel okul arasındaki 

durum 

B.E. iĢleme 

Yeri 

Okul 

  Spor 

Salonu 

Okul 

Bahçesi 

  Spor Salonu  

Ve Okul 

Bahçesi 

Okul Bahçesi,  

        sınıf 

Toplam 

Resmi            3 

         6.3 

         37 

         77.1 

          5 

        10.4 

           3 

           6.3 

    48  

    48.0 

Özel        14 

       26.9 

           8 

         15.4 

        30 

        57.7 

     52 

    52.0 

Toplam        17 

       17.0 

         45 

         45.0 

        35 

        35.0 

           3 

           3.0 

  100 

  100.0 

x
2
=46.578,  sd=3 ,   p=0.000 ,     p<0.05 

Devlet ve özel okulların fiziki koĢullar bakımından oranlarında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark vardır (x
2
=46.578,   p<0.05). 

Tablo 12‟de görüldüğü gibi resmi okullar genellikle Beden Eğitimi derslerini %77.1 

oranında okul bahçesinde yaptıkları, özel okulların %57.7 oranında ise spor salonu ve okul 

bahcesinde Beden Eğitimi derslerini yaptıkları ortaya çıkmıĢtır.  

Tablo 5. Okullardaki salon, tesis, araç-gereç yeterliliğinin okullara göre durumu  

 

 Yeterli Kısmen Yetersiz   Toplam 

Devlet      7 

   14.6 

    19 

    39.6 

     22 

     45.8 

    48 

    48.0 

Özel    31 

   59.6 

    20 

    38.5 

       1 

       1.9 

    52 

    52.0 

Toplam    38 

   38.0 

    39 

    39.0 

     23 

     23.0 

  100 

  100.0 

x
2
=34.252,  sd=2 ,   p=0.000 ,     p<0.05 

 

Okullardaki saha, tesis, araç-gereç yeterliliğinde, devlet okullarının %45.8 oranında 

yetersiz olduğu, özel okulların %59.6 oranında yeterli olduğu gözlenmiĢtir.  

Okullardaki saha, tesis, araç-gereç yeterliliği arasındaki iliĢki istatistiksel açıdan p<0.05 

düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuĢtur . 

 

  



Tablo 6. Beden Eğitimi dersine ayrılan süreye iliĢkin durum 

           N           %          Toplam 

Evet         15        15        15 

Kısmen         14        14        14 

Hayır         71        71        71 

Toplam       100      100      100 

 

Beden Eğitimi derslerine ayrılan sürenin yeterliliği konusunda Beden Eğitimi 

öğretmenlerinin %71‟ gibi büyük bir çoğunluğu derse ayrılan zamanın çok kısıtlı olduğu 

görüĢünü belirtmiĢlerdir  

Tablo 7. Beden Eğitimi dersinin haftada kaç gün ve kaç saat olması gerektiğine 

iliĢkin görüĢler 

        n           %        Toplam 

Haftada 1 gün 2 saat       19       19         19 

Haftada 1 gün 3 saat        1         1           1 

Haftada 2 gün 2 saat      19       19         19 

Haftada 2 gün 3 saat        4         4           4 

Haftada 2 gün 4 saat       57       57         57 

Toplam    100     100       100 

 

Beden Eğitimi dersinin süresinin kısmen ve yetersiz olduğunu belirten öğretmenler, 

%57 oranında Beden Eğitimi derslerinin haftada en az 2 gün 4 saat olması gerekliliği üzerinde 

durmuĢlardır  

Tablo 8. Anne ve babaların tutum ve davranıĢlarının beden eğitimi dersi 

arasındaki  iliĢkisi 

 Destekleyici Engelleyici     Ġlgisiz     Diğer     Toplam 

Resmi         21 

       43.8 

        5 

      10.4 

      19 

      39.6 

       3 

       6.3 

        48 

        48.0 

Özel        38 

       73.1 

        3 

        5.8 

      11 

      21.2 

         52 

        52.0 

Toplam        59 

       59.0 

        8  

        8.0 

      30 

      30.0 

       3 

       3.0 

      100 

      100.0 

x
2
=10.388,  sd=3 ,   p=0.015 ,     p<0.05 

 



Anne ve babaların, çocukların beden eğitimi ve spor faaliyetlerinde bulunmalarına 

karĢı tutum ve davranıĢlarında, özel okullarda, resmi devlet okullarına göre (%73.1) 

oranında daha yüksek bir düzeyde desteklendiği gözlemlenmiĢtir.   

Anne ve babaların beden eğitimi dersine iliĢkin tutum ve davranıĢlarında yapılan 

x2 çözümlemelerine göre p<0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuĢtur  

TARTIġMA VE SONUÇ 

Genel amaçlar yapılan t testi sonucuna göre kurumlar arasında genel amaçların 

gerçekleĢme durumu devlet okullarında özel okullara göre daha yüksek düzeyde 

gözükmektedir. Ġstatistik sonucuna bakıldığında P<.0,05 anlamlı bir iliĢki ortaya 

çıkmıĢtır. 

Özel okullarda Beden Eğitimi dersinin amacına ulaĢma durumu devlet okullarına 

göre çok daha fazladır. Özel okulların devlet okullarına göre amaca ulaĢması %50 

düzeyde farklılaĢtığı gözlenmektedir. Devlet okullarında Beden Eğitimi dersinin 

amacına ulaĢmama durumu ise %37.5‟dir. 

Beden Eğitimi dersinin amacına ulaĢmama sebeplerinden en önemlisi %46 ile 

ders saatinin yetersizliği yer almaktadır. 

Beden Eğitimi dersine ayrılan sürenin yeterliliği konusunda yapılan araĢtırma 

sonucunda Beden Eğitimi  öğretmenlerinin %71‟i derse ayrılan zamanın yetersizliği 

konusunda görüĢ bildirmiĢlerdir.  

Beden Eğitimi dersinin süresinin kısmen ve yetersiz olduğunu savunan 

öğretmenlerin %57‟si Beden Eğitimi derslerinin haftada en az 2 gün 4 saat olması 

hususunda birleĢmiĢlerdir.  

Devlet okullarının 1. kademesinde Beden Eğitimi dersinin haftada 2 saat 

görülmesine rağmen, Beden Eğitimi öğretmeni istihdam edilmemekte, dersleri branĢ 

öğretmeni yerine sınıf öğretmeni girmektedir. Sınıf öğretmenlerinin de yeterli düzeyde 

branĢ seviyesinde olmadıkları için Beden Eğitimi derslerinin yapılmadığı, bu derslerde 

diğer derslerin yapıldığı, eksiklerin giderildiği ortaya çıkmıĢtır.  

Ġkinci kademede ise hemen hemen 4-5 okula 1 adet Beden Eğitimi öğretmeni 

istihdam edilmektedir. Özel okullarda ise anasınıfından itibaren baĢlayarak derslere 

Beden Eğitimi öğretmeninin girdiği ve derslerin en az 2 saat yapıldığı gözlenmiĢtir.  

 



Ülkemizde Beden Eğitimi ders saati 2 saat iken, Avrupa ülkelerinden Avusturya, 

Almanya, Ġsviçre ve Ġngiltere‟de ders saati 2-4 arasında değiĢmektedir. Bunun yanısıra 

program içerikleri incelendiğinde dans, jimnastik, outdoor aktiviteler ve yüzme dersleri 

zorunlu olarak görülmektedir.  

.  

4.2.1 Öneriler 

1. Bedensel alıĢtırmalar ve hareketler insanın doğallığına dayanmalı ve bir eylem 

biçimine dönük olmalıdır. Bu nedenle çocuk ve gençleri tek bir biçim ve kalıba sokan 

düzen alıĢtırmaları, ritm ve estetik öğeler taĢıyan toplu ve biçimsel hareketler çocuğun 

kiĢiliğinin geliĢmesine ve doğasına aykırıdır.  

2. Eğitim tamamıyle öğrenci merkezli olmalıdır (Emir, komut ve alıĢtırma 

sisteminden vazgeçilmelidir).  

3. Beden Eğitimi öğretmenleri eli sopalı, gaddar, görünümünden kurtulup, spor 

disiplini içinde adil, Ģefkatli, eĢitlikten yana güvenilir olmalıdır.  

4. Beden Eğitimi öğretmeni pedagojik formasyon eğitimlerinin daha ciddi Ģekilde 

yürütülmesi ve psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetlerinin kavratılması teorik 

uygulamalı çalıĢmaların bu bölümlerin müfredat programına yerleĢtirilmesi gerekir.  

5. Okul spor dersleri geniĢ spor çeĢitleri yelpazesini kapsamalıdır. Atletizm, 

jimnastik aletli ve sportif sanat cimnastiği, spor oyunları, türleri yanında masa tenisi, 

eskrim, badmington, yüzme gibi spor dersleri mutlaka programda yer almalıdır.  

6. Günümüzde spor toplumsal bir gerçeklik olarak karĢımıza çıkmaktadır. Beden 

Eğitimi dersleri yerini okul sporu dersine bırakmalıdır.  

7. Beden Eğitimi öğretmeni yetiĢtiren kurumlarda oyun öğretimine yönelik 

programlarının ağırlık kazandırılması sağlanmalıdır. .  

8. Beden Eğitimi derslerinde öğrenciye kendi yaĢantılarında ileride spor bilincinin 

yerleĢtirilmesinin kazandırılması, sağlıklı yaĢam için sporun öneminin kavratılması 

sağlanmalıdır.  

9. Avrupa‟da özellikle Avusturya‟da, Almanya‟da, Ġsviçre‟de Ģiddet, kötü 

alıĢkanlıklar ve uyuĢturucuya karĢı çocukları korumak için spor olgusu önemli rol 

oynamaktadır. Ülkemizde de çocuklarımızı kötü alıĢkanlıklardan korumak için spor 

olgusunu okullarda ve eğitim merkezlerinde yerleĢtirmemiz gerekmektedir.  



10. Spor tesisleri okullarda yaygınlaĢtırılmalıdır.  

11. Beden Eğitimi dersi eğitim programları çağdaĢ ve daha gerçekçi bir yapıya 

kavuĢturulmalıdır.  

12. Avrupa‟da (Avusturya Programı) spor müfredat programlarında haftalık ders 

saati 3-4 saat olmakla birlikte dersi tamamlayan ek devinimsel düzenlemeler ve 

organizasyonlar vardır. Bunlar kıĢ ve yaz sporu haftaları, yürüyüĢ günleri ve oyun, spor 

Ģenlikleri, öğrenciler arası spor yarıĢmaları, proje üretimi, anlayıĢlı ve fitti olma, sağlık 

haftaları gibi.Bu tip programlar bizim müfredat programına yönelik Ģartlar gözönüne 

alınarak hazırlanmalıdır.  

13. Özel okullarda her kademedeki öğrenciye Beden Eğitimi derslerine Beden 

Eğitimi öğretmeni girmektedir. Devlet okullarında ise 1. kademedeki Beden Eğitimi 

derslerine sınıf öğretmenleri girmektedir. Sınıf öğretmenlerinin yerine Beden Eğitimi 

öğretmeninin girmesi ve istihdam edilmesi gerekmektedir.  

14. Anne ve babaları, çocukların Beden Eğitimi ve spor faaliyetlerine 

katılmalarını desteklemeleri konusunda bilinçlendirilmelidir. 

15. Okulların fiziki kapasitelerinin iyileĢtirilmesi sağlanmalı, semt sahalarıyla 

desteklenmelidir.  

16. Beden Eğitimi öğretmenlerinin çağdaĢ yeniliklere ve geliĢmelere uygun eğitim 

ve öğretim yapabilmesi için özel, hizmet içi eğitim programları düzenli olarak 

sürdürülmelidir.  
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 *** Kocaeli Üniversitesi, BESYO, Antrenörlük Eğt. Bölümü  

 

  

ÖZET 

 

Bu çalıĢmanın amacı, Pergamon (Bergama) medeniyetinin  spor eğitimini ve 

uygulama merkezlerini  inceleyerek, bu medeniyete ait beden eğitimi ve spor kültürü 

hakkında bilgi vermektir.  

ÇalıĢmamızda belgesel tarama metodu uygulanmıĢtır. Konu ile ilgili yazılı ve 

görsel arĢiv çalıĢması yapılmıĢtır. Anadolu medeniyetlerinden olan Pergamon 

(Bergama) uygarlığı, Akropol ve Asklepion yerleĢkeleri konu ile ilgili örnek 

merkezleri oluĢturmuĢtur.  

Pergamon medeniyeti 2 yerleĢim merkezinden meydana gelmektedir. Bu 

yerleĢkelerden birincisi, Dünya‟nın en dik tiyatrosunun, gymnasiumun ve stadiumun 

bulunduğu Akropol yerleĢkesidir. Ġkinci yerleĢim merkezi ise, Asklepion  yerleĢim alanıdır, 

burada stadium, hastane,  kütüphane ve amfi tiyatro bulunmaktadır. 

Pergamon medeniyeti, Akropol ve Asklepion yerleĢkelerindeki beden eğitimi ve spor 

kültürü anlayıĢının o döneme ait örnekleri incelendiğinde, spor ve sanatın toplumsal bir değer 

olarak karĢımıza çıktığını görebiliyoruz. Özellikle Stadiumlar, gymnasiumlar, amfitiyatrolar, 

rehabilitasyon merkezleri, festival alanları, tapınaklar, kütüphaneler vb. bir çok örnek, bize 

Pergamon medeniyetinin beden ve ruh sağlığını geliĢtirecek uygulamaların yapıldığı, sporun 

eğitim, rehabilitasyon ve eğlence amacıyla kullanıldığını göstermektedir. 

 Anahtar kelimeler: Pergamon( Bergama),Beden Eğitimi,  Spor Kültürü 

 

 

 

 

GiriĢ 

 



Ġnsanoğlunun ilkel çağlardan beri avını kovalamak, düĢmandan kaçmak için koĢmak 

zorunda olduğunu, avlanmak için taĢ, sopa ve sonralarında mızrak ve ok atmasını öğrendiğini, 

yakaladığı düĢman ile yakın çatıĢmaya girerek güreĢ tuttuğu veya yumruklaĢtığını hatırlarsak, 

spor adı altında yapılan fiziksel aktivitelerin binlerce yıllık doğal bir geçmiĢi olduğunu 

görebileceğiz. Spor, tarihin ilk çağlarına kadar dayanmaktadır. Ġlk çağlardaki medeniyetlerde 

spor, toplum içinde yaĢamın ve yaĢama felsefesinin değiĢmez bir olgusu olarak görülmektedir 

(1). Yunan‟ lılar döneminde yarıĢma niteliğinde olan Olimpiyatlar Roma‟ lılar döneminde 

yaĢam tarzı halinde uygulanmıĢtır (2). 

Ġlk Olimpiyatlar programı „stade‟ olarak adlandırılan spor alanında yapılmaktaydı. 

Olimpiyatlara katılan sporcuların amacı sadece zafere ulaĢmaktı. Bu dönemde olimpiyat 

oyunlarına sadece Yunanlı‟lar katılabiliyorlardı, oyunlara yabancılar katılamıyordu. Aynı 

zamanda, kadınlarda oyunları izlemek için oyun alanına alınmıyorlardı. YarıĢmacılar çıplak 

olarak yarıĢıyorlardı. GüneĢten pek fazla etkilenmemek için ve ciltlerini korumak amaçlı 

sporcular vücutlarına zeytin yağı sürüyorlardı. Olimpiyat oyunları sırasında değiĢik Ģenlikler 

ve törenler yapılırdı (1). Oyunlara katılan yarıĢmacılar 4 ay önceden çalıĢmalara baĢlardı. 

ġenliklerden 1 ay önce de Elius'a gelerek rakipleri ile birlikte sıkı bir çalıĢma içine girerlerdi 

(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim – 1:  Stadium, Olympia (15) 

  

Pergamon ( Bergama) Medeniyeti 

 

 



Günümüzde Bergama diye geçen Roma dönemine ait  Pergamon Medeniyetide 

olimpiyat oyunlarından etkilenmiĢtir. Tarihin ilklerinin görüldüğü bu medeniyette, 

gymnasiumlar, stadiumlar ve diğer birçok spor tesisleri görülmektedir. Aynı zamanda, 

Dünyanın en yüksek ve dik tiyatrosu, ilk hastane, ilk kitaplığın kurulması ve diğer bir 

anlayıĢla Dünya‟ nın ilk kütüphanesinin oluĢması, ilk fizyoterapi ve spor ile rehabilitasyon 

uygulamaları  Pergamon Medeniyetinde görülmektedir (3,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Resim – 2:  Akropol / Pergamon (16) 

 

 Pergamon medeniyeti 2 yerleĢim merkezinden medana gelmektedir. Bu 

yerleĢkelerden birincisi gymnasiumun ve stadiumun bulunduğu Akropol yerleĢkesidir. Bunun 

yanısıra, Zeus sunağı, yukarı agora, 10.000 kiĢilik Dünyanın en dik tiyatrosu, Dionysos 

tapınağı, Athena kutsal alanı, kral sarayları, Traian tapınağı bulunmaktadır(5).  Büyük tiyatro 

üzerinde bir teras bulunurdu. Uzunluğu yaklaĢık 210 mt. GeniĢliği ise 15 mt. olan bu terasda 

yer alan halk, stadiumun tamamına yakın bir kısmını görebilmekteydi(6). Ġkinci yerleĢim 

merkezi ise,  Dünya‟nın ilk hastanesinin, küçük gymnasium ve stadiumun, dans ve rekreatif 

faaliyetlerin sürdürüldüğü anfi tiyatronun bulunduğu bulunduğu Asklepion‟dur (3,4). 

Pergamon medeniyetinde düzenli bir kent planı göze çarpmaktadır. Kent yönetimi ve sosyal 

yaĢamın önemli yapılar ve meydanlar, kent yamaçlarındaki tepeler üzerinde kurulmuĢtur(7). 

 

Pergamon medeniyetinin kralı, Emenues döneminde, hür ve realist bir yönetim 

anlayıĢı hakimdi, Bergama‟yı ilim, sanat ve spor alanında önemli Ģehirler arasına yükseltti. 

Zamanın baĢarılı sporcularından Atlos‟un spor yapmasını destekledi ve onun olimpiyatlara 

 



katılmasını sağlamıĢtır. Aynı zamanda, Arkesilas gibi ünlü filozofları ve Mikeredes gibi 

sanatçıları çalıĢmalarında desteklemiĢtir (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim – 3: Amfitiyatro, Akropol / Pergamon (16) 

 

Pergamon Medeniyeti ve Spor Eğitim     

 

 Pergamon medeniyeti, Akropol ve Asklepion yerleĢkelerinde, spor ve sanat toplumsal 

yaĢam içerisinde önemli bir yer almıĢtır. Bu dönemde Gymnasiumda eğitim veren kiĢilere 

Gymnast denirdi (2). Pergamon‟lu gençler burada fiziksel aktivitelerin yanında matematik, 

felsefe vb. derslerle sporu birleĢtirip sporu bir yaĢam felsefesi haline getirmiĢlerdir (8).  

Pergamon medeniyetinde yerleĢim alanında da Olimpia'ya benzer yapılar  göze 

çarpmaktadır. Akropol ve Asklepion yerleĢkelerinde, Olimpiyat oyunlarına hazırlık amaçlı 

spor eğitiminin yanısıra, rekreatif amaçlı eğitimlerde spor etkili bir uygulama aracı olarak 

kullanılmıĢtır. Özellikle sağlık merkezlerinde spor etkili bir rehabilitasyon aracı olarak 

uygulanmıĢtır. Bu merkezlerde tamamen hastalar kültürel yönden desteklenip, kiĢilerin eski 

günlerine dönmeleri sağlanmaktaydı. Hastanede hastalara yürüyüĢler ve kısa koĢular 

yaptırılmıĢ vb. tedavi yöntemleri de kullanılmıĢtır. Burada hastaların spor yapmaları ve 

eğlenmeleri için Ģölen merkezi Ģeklinde bir galeri bulunmaktadır. II. Eumenes yönetimi 

 



sırasında müzik faaliyetleri, ilk defa Cimnastik hareketleri yaptırılmıĢtır. Bu aktivitelerin 

yapılması ile dini festivaller oluĢturulmuĢtur (4). Bu dini festivalerde gençler ağıtlar okur, 

müzik eĢliğinde dans edilirdi (9). Bu festivallerde sporsal yarıĢmalar yapılır ve bu 

organizasyonlar, Delphoi ve Olimpia‟da yapılan olimpiyat oyunlarına eĢ değerde tutulurdu. 

Bu merkeze ziyaret amaçlı gelen kiĢilere spor gösterileri ve geceleri ıĢık gösterileri yapılır, 

gelen ziyaretçiler memnun edilirdi (4). 

 

Sporculara sadece yarıĢmalar için eğitim verilmemiĢ, yaĢam sürelerince gerekli olacak 

dersleri de Gimnasium da vererek kiĢileri hayata hazırlamıĢlardır. Antik dönemde, sporun 

genel eğitimin içerisinde önemli bir yer almıĢtır(10). Pergamon medeniyetinde de spor ve 

yaĢam kültürünü geliĢtirecek bir eğitim içeriğinin uygulandığı görülmektedir.  

Pergamon medeniyetindeki bu eğitim yoğunluğu içerisinde, diğer medeniyetlerde de 

görüldüğü gibi,  beden ve ruh sağlığı için müzik eğitiminin de verildiği görülmektedir (11,4).  

Bu dönemde spor faaliyetleri amfitiyatrolarda da yapılmıĢtır (12). Bu dönemde, stadiumlar 

toplumsal yaĢam içinde önemli bir yer alırdı. yaklaĢık 126 Yunan yerleĢkesinde bulunan 

stadiumlardan,  Pergamon medeniyetinde de en az 5 stadium vardı. Bu merkezlerde, halkın 

katıldığı festivaller, spor ve sanatsal aktiviteler uygulanırdı(13) .  

 

Pergamon Medeniyeti ve Spor Tesisleri 

Akropol yerleşkesi 

 

Akropol, aĢağı ve orta Ģehir olarak üç grupta toplanabilir. Pergamon Akropol‟ü, 

Hellenistik dönemin yapısı olarak Atina‟daki Akropol‟e nazaran sosyal, kültürel ve sporsal 

halk toplantılarının yapıldığı, günlük yaĢantının geçtiği bir kutsal yapı olarak ön planda 

görebiliriz. Akropol‟ün mimari düzeni ise topografik yapıya oldukça iyi uydurulmuĢtur. Ġç içe 

düzenlenmiĢ yarım daireler Ģeklinde, birbiri üzerine konulan teraslar, üzerine yapılan tüm 

yapılar, güneyden kuzeye doğru sıralanmıĢtır. Bütün akropol yapılarının yelpaze Ģeklinde yer 

almıĢ olması, onun görkemliliğini ve çekiciliğini arttırmıĢtır. Orta kentte ise, Gymnasiumlar, 

çeĢmeler, tapınaklar ve hamamlar bulunurdu (7). 

   Akropol yerleĢkesinde bulunan Gymnasium 2 kısımdan oluĢmuĢtur. Bunlar yukarı 

Gymnasium, orta ve aĢağı Gymnasium Ģeklindedir. Yukarı Gymnasiumda Hera Kutsal 

alanında bulunan Helenistik yapı bileĢimi vardır. Gymnasiumun avlusunun batı bölümünde 

küçük bir tapınak bulunmaktadır. Gymnasiumda ana felsefe olimpizm anlayıĢı ve sporu bir 

yaĢam felsefesi olarak yapılmasını sağlamaktır. Buraya gelen gençlerin beden ve ruh sağlığını 



eğitmeye yönelik olarak yapılan Gymnasium, geniĢ sütunlu avlunun dört yanındaki 

ünitelerden oluĢur. Gymnasium, gençlerin beden eğitimi ve ruh sağlığı ve yaĢam felsefelerini 

oluĢturmak için kullanılan bir eğitim merkezidir (9). Gymnasiumdaki çalıĢmaların amaçları, 

kuvvetli bir vatandaĢ olmak, güzel vücutlara kavuĢmak ve savaĢa hazırlık olarak 

değerlendirilmiĢtir (12). 

Gymnasiumda gençler sporsal aktivitelere baĢlamadan önce küçük tapınakta dini 

vazifelerini yerine getirip, ruhen rahatlayıp sporsal aktivitelere geçerlerdi. Bu aktiviteler 

sonunda hamamlarda temizlenirlerdi. Ayrıca hamamların yanında batı galerisinin arkasında 

duĢ yerleri  bulunmaktaydı. Burada dikkat çeken unsur, sporun bir yaĢam felsefesi olarak 

benimsenmiĢ olması ve bu dönemin insanlarının sporla bütünleĢmeleridir. Kuzey batıda ise 

bir tiyatro, toplantı ve konser salonu göze çarpmaktadır. Bu mini tiyatro 1000 kiĢi 

kapasitesindedir. Bu toplantı ve konser salonunda sporcular değiĢik eğlencelerle rahatlamaya 

çalıĢırlardı. Gymnasiumun, kuzey bölümünün ortasında mermerden yapılmıĢ ve kralla ait 

Gymnasium  salonu bulunurdu. Kral, bu salonda sporsal aktivitelerde bulunurdu. Buradan 

yola çıkarak kral dan en alt seviyedeki kiĢilere kadar sporun tabana yayılarak, bir yaĢam 

felsefesi halini aldığını görebiliyoruz. 

“ ...Kuzey ve Güneyde iki yükselti arasındaki alanların, radyal biçimde 

düzenlenmiĢ ve oradaki seyirci sıralarını taĢıyan destek yapılar doldurulmuĢtur. Yükseltiler 

arasında akan küçük çay, büyük bir olasılıkla amfitiyatronun arenasında ufak çaplı deniz 

savaĢları ve su balesi gösterilerilerinin yapılabilmesini mümkün kılabilecek bir Ģekilde 

setler çekilerek gölgelendirilebiliyordu. Ama burası özellikle de yeni ve tipik Roma usulu 

bir eğlence biçimi olan gladyatör oyunları ve hayvan avı gösterilerinin yapıldığı bir 

yerdi...(4) 

“...Bazen bir deniz parçasına dönüĢebilen bu alanda at ve mızrakla savaĢ gösterisi yapmaya yeterli geniĢlik yoktur. Bunun 

için burada mutlaka hem suda hem de karada yaĢayan bazı hayvanları, timsahları, su aygırlarını ustaca yüzenlerle suyun ortasında 
dövüĢtürmekle yetinmeleri gerekirdi. Bazen de peri grupları deniz oyunları yaparak görüntüyü değiĢtirirlerdi...”(14). 

 

 

Gymnasiumun güneyinde ise düĢey arazide olimpiyat oyunlarındaki koĢu parkuruna 

benzer koĢu yolu oluĢturulmuĢ ve kapalı stadium özelliği verilmiĢtir. 

Orta ve aĢağı Gymnasium, kentin en büyük yapılarından biridir. Araziye uygun üç 

teras Ģeklinde  bir konum almaktadır. Bu yapı spora verilen önemi ortaya koymuĢtur. Orta 

Gymnasiumun merdivenleri giriĢinin doğusunda bir sütunun  altında 21 m uzunlukta 

dikdörtgen Ģeklinde Ģehir çeĢmesi göze çarpmaktadır. Akropol yerleĢkesi yüksek bir dağın 

üzerinde olduğunda suyun Gymnasiumda çıkarılması spora verilen önemi göstermiĢtir. 

Gymnasiumda spor yapacak kiĢiler yaĢ gururlarına ayrılırdı. Alt terasda çocuklar, orta terasda 

gençler, üst kısım ise yetiĢkinlere yer verilmĢitir. Doğu uçtaki küçük tapınağın hemen yanında 

da yazıt görülmektedir. Bu yazıta Hermes ve Herakles atletik yapıya, güce, hız açısın dan 



yakınlık duyarak, tapınağı örnek olsun diye vurgulamıĢtır (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim – 4: Akropol YerleĢkesi / Pergamon (16) 

 

Asklepion  yerleşkesi 

M.Ö. 4. YY.‟da kurulmuĢtur. En parlak dönemini ise M.S. 2 Y.Y.‟da yaĢamıĢ bir Ģifa 

merkezidir. Akropol‟den 820mt. Uzaklıkta bulunan Asklepion, Akropol‟e kutsal bir yol ile 

ulaĢırdı (7).  

Asklepion  yerleĢim alanında bir hastane, bir kütüphane, bir amfitiyatro 

bulunmaktadır. Bu yerleĢim alanında da Olimpia'ya benzer yapılar  göze çarpmaktadır. Bunlar 

hamamlar ve duĢ yerleridir. Bu merkezde tamamen hastalar kültürel yönden desteklenip, 

kiĢilerin eski günlerine dönmeleri sağlanmaktaydı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resim – 5: Asklepion YerleĢkesi / Pergamon 

 

Hastanede kısa koĢular, yürüyüĢler yaptırılmıĢ vb. tedavi yöntemleri de kullanılmıĢtır. 

Burada hastaların spor yapmaları ve eğlenmeleri için Ģölen merkezi Ģeklinde galeriler 

bulunmaktadır (4).  Asklepion‟ da yapılan dini festivaller de gençler ağıtlar okur, müzik 

eĢliğinde dans ederlerdi (9). Bu festivallerde sporsal yarıĢmalar yapılır ve bu organizasyonlar, 

Antik Olimpiyat oyunlarına eĢ değerde tutulurdu. 2. Y.Y.‟da burada halk kitlelerinin baĢta 

gelen eğlenceleri olan stadiumlardaki, amfitiyatrolar ve tiyatrodaki oyunlara akın edebilecek 

bir alan yaratılmıĢtır (9).  

 

Sonuç 

Pergamon medeniyeti, Akropol ve Asklepion yerleĢkelerindeki beden eğitimi ve spor 

kültürü anlayıĢının o döneme ait örnekleri incelendiğinde, spor ve sanatın toplumsal bir değer 

olarak karĢımıza çıktığını görebiliyoruz. Özellikle Stadiumlar, gymnasiumlar, amfitiyatrolar, 

rehabilitasyon merkezleri, festival alanları, tapınaklar, kütüphaneler vb. bir çok örnek, bize 

Pergamon medeniyetinin beden ve ruh sağlığını geliĢtirecek uygulamaların yapıldığı, sporun 

eğitim, rehabilitasyon ve eğlence amacıyla kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca elit 

sporcuları eğiterek antik olimpiyatlarda Pergamon medeniyetini temsil etmelerini 

sağlamaktadır. Aynı zamanda, Pergamon medeniyetinde planlı bir Ģehircilik anlayıĢı 

sonucunda, sporsal, kültürel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek tesislerde inĢa 

edilmiĢtir. Bu medeniyetteki tesisleĢme anlayıĢında dikkati çeken nokta, birçok tesisin 

birbirine kutsal yollar ile bağlantılı olmasıdır. Bu uygulamalar, spor kültürünün bir yaĢam 

felsefesi Ģeklinde algılandığını ayrıca spor, sanat ve kültür anlayıĢlarının bir bütün olarak 

değerlendirildiğini göstermektedir.   
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERS ETKĠNLĠĞĠNE KATILAN 

 BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

 ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA UYGULANAN  

BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR DERSĠNĠN ÖNCELĠKLĠ AMAÇLARININ  

NE OLDUĞU KONUSUNDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

 

 

Murat TEKĠN* 
 

 

                   *Selçuk Üniversitesi Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

ÖZET 

AraĢtırmanın amacı; Öğretmenlik Uygulaması ders etkinliğine katılan Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu öğretmen adaylarının orta öğretim kurumlarında uygulanan  Beden Eğitimi ve Spor dersinin 

öncelikli amaçlarının  ne olduğu konusundaki görüĢlerini belirleyebilmek. 

AraĢtırmanın evrenini; Selçuk Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Atatürk 

Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören; 189‟u erkek, 111‟i 

kız toplam 300 Öğretmenlik Uygulaması ders etkinliğine katılan 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 geliĢtirilen 

anket, tesadüfi örneklem yoluyla , Selçuk Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Atatürk 

Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören; 189‟u erkek, 111‟i 

kız toplam 300 Öğretmenlik Uygulaması ders etkinliğine katılan 4. sınıf öğrencilerine uygulanmıĢtır. Verilerin 

çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıĢtır. Ayrıca; cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, 

“Atatürk ve DüĢünürlerin Beden Eğitimi ve Spor Konusunda Söyledikleri Sözleri Açıklayabilme” amacının 

öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Bütün Organ ve Sistemlerin 

Seviyesine Uygun Olarak Güçlendirme ve GeliĢtirebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, 

cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Sinir-Kas ve Eklem Koordinasyonunu GeliĢtirebilme” amacının öncelik 

sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Ġyi DuruĢ AlıĢkanlığı Edinebilme” amacının 

öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Beden Eğitimi ve Spor Ġle Ġlgili 

Temel Bilgi, Beceri, Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere 

göre öğretmen adaylarının, “Ritm ve Müzik EĢliğinde Hareketler Yapabilme” amacının öncelik sırasını gösteren 

dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Halk Oyunlarıyla Ġlgili Bilgi ve Beceriler Edinebilme ve 

Bunları Yapmaya Ġstekli Olma” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Milli Bayramlar ve KurtuluĢ Günlerinin Anlamını ve Önemini Kavrama Törenlere Katılmaya 

Ġstekli Olma” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Beden 

Eğitimi ve Sporun Sağlığa Yararlarını Kavrayarak, BoĢ Zamanlarını Spor Faaliyetleri Ġle Değerlendirebilmek” 

amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Temel Sağlık Kuralları ve 

Ġlk Yardım Ġle Ġlgili Bilgi Beceri Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, 

cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Tabiatı Sevme, Temiz Hava ve GüneĢten Faydalanma” amacının 

öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “ĠĢbirliği Ġçinde ÇalıĢma ve Birlikte 



Davranma AlıĢkanlığı Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Görev ve Sorumluluk Alma Lidere Uyma” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere 

göre öğretmen adaylarının, “Kendine Güven Duyma Yerinde ve Çabuk Karar Verebilme” amacının öncelik 

sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Dostça Oynama ve YarıĢma ,Kazananı 

Takdir Etme Kaybetmeyi Kabullenme Hile ve Haksızlık KarĢısında Olabilme” amacının öncelik sırasını 

gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Demokratik Hayatın Gerektirdiği Tavır ve 

AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, 

“Kamu Kaynaklarını Ġyi Kullanma ve Koruyabilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere 

göre öğretmen adaylarının, “Spor Araç ve Tesisleri Bilgisi” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma (2X2) Kİ 

KARE testi uygulanarak manidarlık (P) 0,05 alınmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmıĢ değerlerin 

bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın sonucunda; lise ve dengi okullarda Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programlarında 

belirlenmiĢ olan Beden Eğitimi ve Spor Dersi‟nin genel amaçları hem erkek hem de kız öğretmen adayları 

tarafından değerlendirildi ve öncelikli amaçları belirlenmeye çalıĢıldı. Bu doğrultuda hem erkek hem de kız 

öğretmen adaylarının belirlemiĢ oldukları öncelikli amaçlar arasında  homojenlik olduğu tespit edilmiĢtir.   

 

GĠRĠġ 

Eğitimin temel üç boyutundan biri olan öğretmenin niteliği konusu toplumdaki eğitim sistemi ile ilgili 

tartıĢmalarda yer tutar. GeçmiĢte öğretmenlik mesleğindeki arz ve talep dengesinin arzın aleyhine bozuk olması 

nedeniyle nitelikli öğretmen yetiĢtirme konusunda istenilen ilgi ve alakayı uyandıramamıĢtır. Ülkemizde nitelikli 

öğretmen yetiĢtirme gayretlerinin en sonuncusu ise YÖK / Dünya Bankası iĢbirliği ile Milli Eğitim GeliĢtirme 

Projesini görmekteyiz. Bu proje kapsamında ülkemizdeki tüm öğretmen yetiĢtirme kurumların standart bir 

programla eğitim ve öğretimini yapmaları zorunlu hale getirilmiĢtir. 

Yine bu programla fakülte- okul iĢbirliği arttırılarak öğretmen yetiĢtiren yükseköğretim kurumları 

öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimlerinde daha erke yıllarda ve daha fazla uygulama yapmaları sağlanmıĢtır. Ġlk 

ve orta öğretim okullarında yapılacak bu deneyim ve tecrübeleri; okul deneyimi I, okul deneyimi II ve 

öğretmenlik uygulaması olmak üzere üçe ayrılmıĢtır. Bunların yapılma zamanı, içeriği ve amacı birbirinden 

farklı olup belli bir hiyerarĢi takip etmektedirler.Bu etkinliklerin temel amacı; öğretmenlik mesleğini seçmiĢ olan 

öğrencilerin profesyonel bir iĢ kolu olan öğretmenlik mesleğini daha yakından tanımalarını sağlamaktır ( 

Korkmaz, AkbaĢlı 2001).    

Günümüzde beden eğitimi ve spor yetiĢmekte olan nesillerin temel kaynağı olan insanların fiziksel, 

zihinsel, sosyal ve duygusal geliĢimini amaç edinen ve genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz parçası olarak 

görülen bilinçli ve planlı faaliyetlerdir. Beden eğitimi ve sporun amaçlarının sınıflandırılması çalıĢmaları 

20.yüzyılın baĢından itibaren yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. ÇalıĢmalar kronolojik olarak değerlendirildiğinde 

amaçlar kategorisindeki geliĢim çizgisi ortaya çıkmaktadır. ( Nash 1948) amaçları dört grupta 

değerlendirilmiĢtir: sinir kas geliĢimi, organik geliĢim, yorumlayıcı geliĢim ve heyecansal geliĢim. ( Irwin 1960) 

beden eğitiminin amaçlarını, fiziksel, sosyal, duygusal, rekreasyonel ve zihinsel amaçlar olarak tanımlamıĢ, ( 

Rösch 1965) ise farklı tanımlamalarla beden eğitimi ve sporu, biyolojik, estetik, psikolojik,entelektüel,sosyal,etik 

ve bütünleĢtirici amaç gruplarında değerlendirilmiĢtir. 

 

 



 

( Nixon ve Jewentt 1969) genel amaçlardan davranıĢsal amaçlara yönelerek, amaçları, duyuĢsal, biliĢsel 

ve psikomotor olarak gruplamayı tercih etmiĢlerdir. Ülkemiz literatüründe ise beden eğitimi ve sporun 

amaçlarında genellikle organik geliĢim, sinir-kas geliĢimi, zihinsel geliĢim ve duygusal geliĢim temel olarak 

alınmıĢtır. ( Tamer 1987).  

Okul Beden Eğitiminin amaçları ( Sel 1993) tarafından farklı bir  gruplandırmaya tabi tutulmuĢ ve 

kiĢisel amaçlar ve toplumsal amaçlar olarak sınıflandırılmıĢtır. Benzer bir gruplandırmayı ( Selçuk 1990) yapmıĢ 

ve amaç kategorilerini kiĢisel, toplumsal ve ekonomik amaçlar baĢlıklarıyla ele alınmıĢtır.    

 

Milli Eğitim Bakanlığınca Beden Eğitimi ve Spor derslerinin orta öğretim kurumlarında belirlenen 18 amaç 

Ģunlardır: 

 1- Atatürk ve düĢünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme 

2- Bütün organ ve sistemlerin seviyesine uygun olarak güçlendirme ve geliĢtirebilme 

3- Sinir-kas ve eklem koordinasyonunu geliĢtirebilme 

4- Ġyi duruĢ alıĢkanlığı edinebilme 

5- Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme 

6- Ritm ve müzik eĢliğinde hareketler yapabilme 

7- Halk oyunlarıyla ilgili bilgi ve beceriler edinebilme ve bunları yapmaya istekli olma 

8- Milli bayramlar ve kurtuluĢ günlerinin anlamını ve önemini kavrama törenlere katılmaya istekli olma 

9- Beden eğitimi ve sporun sağlığa yaralarını kavrayarak, boĢ zamanlarını spor faaliyetleri ile 

değerlendirebilmek 

10- Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi beceri tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme 

11- Tabiatı sevme, temiz hava ve güneĢten faydalanma 

12-  ĠĢbirliği içinde çalıĢma ve birlikte davranma alıĢkanlığı edinebilme 

13-Görev ve sorumluluk alma lidere uyma 

14-Kendine güven duyma yerinde ve çabuk karar verebilme 

15-Dostça oynama ve yarıĢma ,kazananı takdir etme kaybetmeyi kabullenme hile ve haksızlık karĢısında 

olabilme 

16- Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme 

17-Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme 

18-Spor araç ve tesisleri bilgisi (MEGSB 1988 ). 

YÖNTEM  

 

AraĢtırmanın amacı; Öğretmenlik Uygulaması ders etkinliğine katılan Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu öğretmen adaylarının orta öğretim kurumlarında uygulanan  Beden Eğitimi ve Spor dersinin 

öncelikli amaçlarının  ne olduğu konusundaki görüĢlerini belirleyebilmek. 

AraĢtırmanın evrenini; Selçuk Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Atatürk 

Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören; 189‟u erkek, 111‟i 

kız toplam 300 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Uygulaması ders etkinliğine katılan 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 geliĢtirilen anket, tesadüfi örneklem yoluyla , Selçuk 

Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, ve  Akdeniz Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören; 189‟u erkek, 111‟i kız toplam 300 Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Uygulaması ders etkinliğine katılan 4. sınıf öğrencilerine uygulanmıĢtır. 

Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıĢtır. Ayrıca cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, 

“Atatürk ve DüĢünürlerin Beden Eğitimi ve Spor Konusunda Söyledikleri Sözleri Açıklayabilme” amacının 

öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Bütün Organ ve Sistemlerin 

Seviyesine Uygun Olarak Güçlendirme ve GeliĢtirebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, 

cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Sinir-Kas ve Eklem Koordinasyonunu GeliĢtirebilme” amacının öncelik 

sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Ġyi DuruĢ AlıĢkanlığı Edinebilme” amacının 

öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Beden Eğitimi ve Spor Ġle Ġlgili 

Temel Bilgi, Beceri, Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere 

göre öğretmen adaylarının, “Ritm ve Müzik EĢliğinde Hareketler Yapabilme” amacının öncelik sırasını gösteren 

dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Halk Oyunlarıyla Ġlgili Bilgi ve Beceriler Edinebilme ve 

Bunları Yapmaya Ġstekli Olma” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Milli Bayramlar ve KurtuluĢ Günlerinin Anlamını ve Önemini Kavrama Törenlere Katılmaya 

Ġstekli Olma” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Beden 

Eğitimi ve Sporun Sağlığa Yararlarını Kavrayarak, BoĢ Zamanlarını Spor Faaliyetleri Ġle Değerlendirebilmek” 

amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Temel Sağlık Kuralları ve 

Ġlk Yardım Ġle Ġlgili Bilgi Beceri Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, 

cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Tabiatı Sevme, Temiz Hava ve GüneĢten Faydalanma” amacının 

öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “ĠĢbirliği Ġçinde ÇalıĢma ve Birlikte 

Davranma AlıĢkanlığı Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Görev ve Sorumluluk Alma Lidere Uyma” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere 

göre öğretmen adaylarının, “Kendine Güven Duyma Yerinde ve Çabuk Karar Verebilme” amacının öncelik 

sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Dostça Oynama ve YarıĢma ,Kazananı 

Takdir Etme Kaybetmeyi Kabullenme Hile ve Haksızlık KarĢısında Olabilme” amacının öncelik sırasını 

gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Demokratik Hayatın Gerektirdiği Tavır ve 

AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, 

“Kamu Kaynaklarını Ġyi Kullanma ve Koruyabilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma, cinsiyetlere 

göre öğretmen adaylarının, “Spor Araç ve Tesisleri Bilgisi” amacının öncelik sırasını gösteren dağılıma (2X2) Kİ 

KARE testi uygulanarak manidarlık (P) 0,05 alınmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmıĢ değerlerin 

bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıĢtır Bu çalıĢmanın 

sonucunda; lise ve dengi okullarda Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim programlarında belirlenmiĢ olan Beden 

Eğitimi ve Spor Dersi‟nin genel amaçları hem erkek hem de kız öğretmen adayları tarafından değerlendirildi ve 

öncelikli amaçları belirlenmeye çalıĢıldı. Bu doğrultuda hem erkek hem de kız öğretmen adaylarının belirlemiĢ 

oldukları öncelikli amaçlar arasında  homojenlik olduğu tespit edilmiĢtir.    

 

 



 

 

 

BULGULAR 
 

Öğretmenlik uygulaması ders etkinliğine katılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretmen 

adaylarının orta öğretim kurumlarında uygulanan  Beden Eğitimi ve Spor dersinin öncelikli amaçlarının  ne 

olduğu konusundaki görüĢleri belirleyebilmek için oluĢturulan analizler tablo 1‟den tablo 19‟a kadar verilmiĢtir. 

 

Tablo:1 Orta Öğretim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Derslerine ĠliĢkin Amaçların, 

Öğretmen Adayları Tarafından Öncelik Sırasının Belirlenmesiyle Ġlgili Dağılım    

 Amaçlar x Öncelik 

sırası 

1. Atatürk ve düĢünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri 

açıklayabilme 
7,38 5 

2. Bütün organ ve sistemlerin seviyesine uygun olarak güçlendirme ve geliĢtirebilme 6,10 3 

3. Sinir-kas ve eklem koordinasyonunu geliĢtirebilme 6,84 4 

4. Ġyi duruĢ alıĢkanlığı edinebilme 8,61 8 

5. Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme 4,09 1 

6. Ritm ve müzik eĢliğinde hareketler yapabilme 10,28 12 

7. Halk oyunlarıyla ilgili bilgi ve beceriler edinebilme ve bunları yapmaya istekli olma 11,74 15 

8. Milli bayramlar ve kurtuluĢ günlerinin anlamını ve önemini kavrama törenlere 

katılmaya istekli olma 
9,53 11 

9. Beden eğitimi ve sporun sağlığa yaralarını kavrayarak, boĢ zamanlarını spor 

faaliyetleri ile değerlendirebilmek 
4,44 2 

10. Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi beceri tavır ve alıĢkanlıklar 

edinebilme 
7,46 6 

Tablo:1’in Devamı 

11 Tabiatı sevme, temiz hava ve güneĢten faydalanma 17,14 17 

12 ĠĢbirliği içinde çalıĢma ve birlikte davranma alıĢkanlığı edinebilme 8,24 7 

13 Görev ve sorumluluk alma lidere uyma 8,99 10 

14 Kendine güven duyma yerinde ve çabuk karar verebilme 8,76 9 

15 Dostça oynama ve yarıĢma ,kazananı takdir etme kaybetmeyi kabullenme hile ve 

haksızlık karĢısında olabilme 
17,66 18 

16 Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme 10,50 13 

17 Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme 12,19 16 

18 Spor araç ve tesisleri bilgisi  10,79 14 

 

Orta öğretim kurumlarında uygulanan Beden Eğitimi ve Spor derslerine iliĢkin amaçların, öğretmen 

adayları tarafından öncelik sırasının belirlenmesiyle ilgili dağılım incelendiğinde; öğretmen adaylarının öncelikli 

amaçları arasında 1. sırayı “Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme”  

alırken, 2. sırayı “Beden eğitimi ve sporun sağlığa yaralarını kavrayarak, boĢ zamanlarını spor faaliyetleri ile 

değerlendirebilmek”, 3. sırayı  “Bütün organ ve sistemlerin seviyesine uygun olarak güçlendirme ve 

geliĢtirebilme”, 4. sırayı “Sinir-kas ve eklem koordinasyonunu geliĢtirebilme” 5. sırayı  “Atatürk ve düĢünürlerin 

beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme”, 6. sırayı “Temel sağlık kuralları ve ilk 

yardım ile ilgili bilgi beceri tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme” 7. sırayı “ĠĢbirliği içinde çalıĢma ve birlikte 

davranma alıĢkanlığı edinebilme” 8. sırayı  “Ġyi duruĢ alıĢkanlığı edinebilme” 9. sırayı “Kendine güven duyma 

yerinde ve çabuk karar verebilme” 10. sırayı  “Görev ve sorumluluk alma lidere uyma” 11. sırayı “Milli 

bayramlar ve kurtuluĢ günlerinin anlamını ve önemini kavrama törenlere katılmaya istekli olma” 12. sırayı “Ritm 

ve müzik eĢliğinde hareketler yapabilme” 13. sırayı “Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alıĢkanlıklar 

edinebilme” 14. sırayı “Spor araç ve tesisleri bilgisi” 15. sırayı “Halk oyunlarıyla ilgili bilgi ve beceriler 



edinebilme ve bunları yapmaya istekli olma” 16. sıra “Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme” 17. sıra 

“Tabiatı sevme, temiz hava ve güneĢten faydalanma” 18. sıra “Dostça oynama ve yarıĢma ,kazananı takdir etme 

kaybetmeyi kabullenme hile ve haksızlık karĢısında olabilme” almıĢtır. 

Tablo:2 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Atatürk ve DüĢünürlerin Beden Eğitimi ve Spor 

Konusunda Söyledikleri Sözleri Açıklayabilme Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım  

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 32 16,9 27 24,3 

2. öncelikli  amaç 13 6,9 6 5,4 

3. öncelikli  amaç 8 4,2 3 2,7 

4. öncelikli  amaç 8 4,2 6 5,4 

5. öncelikli  amaç 9 4,8 4 3,6 

6. öncelikli  amaç 5 2,6 4 3,6 

7. öncelikli  amaç 15 7,9 11 9,9 

8. öncelikli  amaç 25 13,2 4 3,6 

9. öncelikli  amaç 14 7,4 4 3,6 

10. öncelikli  amaç 10 5,3 7 6,3 

11. öncelikli  amaç 8 4,2 7 6,3 

12. öncelikli  amaç 7 3,2 6 5,4 

13. öncelikli  amaç 7 3,2 8 7,2 

14. öncelikli  amaç 5 3,6 5 4,5 

15. öncelikli  amaç 2 1,1 5 4,5 

16. öncelikli amaç 21 11,1 2 1,8 

17. öncelikli  amaç - - 2 1,8 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=30,474                                                         SD=16                                               P=0,016 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Atatürk ve DüĢünürlerin Beden Eğitimi ve Spor Konusunda 

Söyledikleri Sözleri Açıklayabilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen 

adaylarının % 16,9‟u , kız öğretmen adaylarının da  % 24,3‟ü 1. öncelikli amaç olarak seçtiklerini belirtmiĢlerdir. 

 

Hesaplanan P değeri 0,016 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Atatürk ve DüĢünürlerin Beden Eğitimi ve Spor Konusunda Söyledikleri Sözleri Açıklayabilme” 

amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki yoktur. Ancak hem erkek hem de kız öğretmen 

adaylarının, Atatürk ve DüĢünürlerin Beden Eğitimi ve Spor Konusunda Söyledikleri Sözleri Açıklayabilme 

amacını 1. öncelikli amaç olarak seçmiĢlerdir. Bu da bize 1.amaca olan duyarlılıklarını göstermektedir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo:3 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Bütün Organ ve Sistemlerin Seviyesine Uygun Olarak 

Güçlendirme ve GeliĢtirebilme Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım  

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 6 3,2 10 9,0 

2. öncelikli  amaç 21 11,1 7 6,3 

3. öncelikli  amaç 30 15,9 13 11,7 

4. öncelikli  amaç 26 13,8 23 20,7 

5. öncelikli  amaç 5 2,6 12 10,8 

6. öncelikli  amaç 22 11,6 7 6,3 

7. öncelikli  amaç 24 12,7 5 4,5 

8. öncelikli  amaç 8 4,2 3 2,7 

9. öncelikli  amaç 16 8,5 5 4,5 

10. öncelikli  amaç 4 2,1 4 3,6 

11. öncelikli  amaç 7 3,7 5 4,5 

12. öncelikli  amaç 12 6,3 7 6,3 

13. öncelikli  amaç 2 1,1 3 2,7 

14. öncelikli  amaç 3 1,6 4 3,6 

15. öncelikli  amaç 3 1,6 1 0,9 

16. öncelik  amaç - - 2 1,8 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=32,969                                                        SD=15                                              P=0,005 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Bütün Organ ve Sistemlerin Seviyesine Uygun Olarak 

Güçlendirme ve GeliĢtirebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen 

adaylarının % 15,9‟u 3. öncelikli amaç olarak görürken, kız öğretmen adaylarının % 20,7‟ si 4. öncelikli amaç 

olarak görmüĢtür.     

Hesaplanan P değeri 0,005 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Bütün Organ ve Sistemlerin Seviyesine Uygun Olarak Güçlendirme ve GeliĢtirebilme” amacının  

öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki vardır. Ancak erkek öğretmen adaylarının 2. amacı   3. 

öncelikli amaç olarak, kız öğretmen adaylarının da 4. öncelikli amaç olarak görmeleri öğretmen adaylarının 

fiziksel geliĢimi yeteri kadar  önemsediklerinden kaynaklanıyor olabilir.       

Tablo:4 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Sinir-Kas ve Eklem Koordinasyonunu GeliĢtirebilme 

Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 3 1,6 1 0,9 

2. öncelikli  amaç 11 5,8 6 5,4 

3. öncelikli  amaç 24 12,7 11 9,9 

4. öncelikli  amaç 28 14,8 11 9,9 

5. öncelikli  amaç 26 13,8 19 17,1 

6. öncelikli  amaç 29 15,3 14 12,6 

7. öncelikli  amaç 8 4,2 9 8,1 

8. öncelikli  amaç 8 4,2 8 7,2 

9. öncelikli  amaç 6 3,2 2 1,8 

10. öncelikli  amaç 14 7,4 7 6,3 

11. öncelikli  amaç 4 2,1 4 3,6 

12. öncelikli  amaç 4 2,1 2 1,8 

13. öncelikli  amaç 2 1,1 8 7,2 

14. öncelikli  amaç 13 6,9 5 4,5 

15. öncelikli  amaç 6 3,2 1 0,9 

16. öncelikli  amaç 3 1,6 3 2,7 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=17,736                                                       SD=15                                                  P=0,277 



Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Sinir-Kas ve Eklem Koordinasyonunu GeliĢtirebilme” 

amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 15,3‟ü  6. öncelikli 

amaç olarak görürken, kız öğretmen adaylarının da % 17,1‟i 5. öncelikli amaç olarak görmüĢtür.   

 

Hesaplanan P değeri 0,277 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre  öğretmen 

adaylarının, “Sinir-Kas ve Eklem Koordinasyonunu GeliĢtirebilme” amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri 

arasında bir iliĢki yoktur. Ancak erkek öğretmen adaylarının % 15,3‟ünün 3. amacı  6. öncelikli amaç olarak , kız 

öğretmen adaylarının da % 17,1‟inin 5. öncelikli amaç olarak görmeleri hem erkek hem de kız öğretmen 

adaylarının  fiziksel geliĢimi ön plana çıkaran yoğun uygulamalara önem verdiklerinden kaynaklanıyor olabilir.  

 

Tablo:5 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Ġyi DuruĢ AlıĢkanlığı Edinebilme Amacının Öncelik 

Sırasını Gösteren Dağılım 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 5 2,6 1 0,9 

2. öncelikli  amaç 7 3,7 3 2,7 

3. öncelikli  amaç 12 6,3 6 5,4 

4. öncelikli  amaç 16 8,5 10 9,0 

5. öncelikli  amaç 24 12,7 5 4,5 

6. öncelikli  amaç 12 6,3 12 10,8 

7. öncelikli  amaç 8 4,2 6 5,4 

8. öncelikli  amaç 12 6,3 14 12,6 

9. öncelikli  amaç 22 11,6 10 9,0 

10. öncelikli  amaç 5 2,6 3 2,7 

11. öncelikli  amaç 13 6,9 6 5,4 

12. öncelikli  amaç 6 3,2 7 6,3 

13. öncelikli  amaç 15 7,9 5 4,5 

14. öncelikli  amaç 15 7,9 13 11,7 

15. öncelikli  amaç 7 3,7 5 4,5 

16. öncelikli  amaç 10 5,3 5 4,5 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=16,150                                                       SD=15                                                    P=0,372 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Ġyi DuruĢ AlıĢkanlığı Edinebilme” amacının öncelik sırasını 

gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 12,7‟si 5. öncelikli amaç olarak görürken, kız 

öğretmen adaylarının da % 12,6‟sı  8. öncelikli amaç olarak görmüĢtür.  

 

Hesaplanan P değeri 0,372 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Ġyi DuruĢ AlıĢkanlığı Edinebilme” amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki 

yoktur. Ancak  erkek öğretmen adaylarının % 12,7‟si 4. amacı  5. öncelikli amaç, kız  öğretmen adaylarının da % 

12,6‟sı 8. öncelikli amaç olarak görmüĢtür. Bu da bize kız öğretmen adaylarının 4. Amacı  pek fazla 

önemsemediklerini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 



 

Tablo:6 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Beden Eğitimi ve Spor Ġle Ġlgili Temel Bilgi, Beceri, 

Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım  

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 58 30,7 34 30,6 

2. öncelikli  amaç 43 22,8 24 21,6 

3. öncelikli  amaç 9 4,8 17 15,3 

4. öncelikli  amaç 13 6,9 4 3,6 

5. öncelikli  amaç 14 7,4 4 3,6 

6. öncelikli  amaç 14 7,4 2 1,8 

7. öncelikli  amaç 4 2,1 6 5,4 

8. öncelikli  amaç 2 1,1 5 4,5 

9. öncelikli  amaç 8 4,2 4 3,6 

10. öncelikli  amaç 4 2,1 1 0,9 

11. öncelikli  amaç 1 0,5 2 1,8 

12. öncelikli  amaç 10 5,3 4 3,6 

13. öncelikli  amaç 4 2,1 1 0,9 

14. öncelikli  amaç 2 1,1 1 0,9 

15. öncelikli  amaç 1 0,5 1 0,9 

16. öncelikli  amaç 2 1,1 1 0,9 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=25,033                                                       SD=15                                              P=0,049 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Beden Eğitimi ve Spor Ġle Ġlgili Temel Bilgi, Beceri, Tavır ve 

AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen 

adaylarının % 30,7‟si , kız öğretmen adaylarının da % 30,6‟sı 1. öncelikli amaç olarak görmüĢtür. 

   

Hesaplanan P değeri 0,049 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Beden Eğitimi ve Spor Ġle Ġlgili Temel Bilgi, Beceri, Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacının 

öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki yoktur. Ancak hem erkek hem de kız öğretmen adayları 5. 

amacı  1. öncelikli amaç olarak görmüĢtür. Bu da bize öğretmen adaylarının , Beden Eğitimi ve Spor Ġle Ġlgili 

Temel Bilgi, Beceri, Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilmeyi önemsediklerini göstermektedir. 

Tablo:7 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Ritm ve Müzik EĢliğinde Hareketler Yapabilme 

Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım  

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç - - 3 2,7 

2. öncelikli  amaç - - 7 6,3 

3. öncelikli  amaç 2 1,1 5 4,5 

4. öncelikli  amaç 2 1,1 4 3,6 

5. öncelikli  amaç 4 2,1 2 1,8 

6. öncelikli  amaç 17 9,0 4 3,6 

7. öncelikli  amaç 14 7,4 8 7,2 

8. öncelikli  amaç 20 10,6 15 13,5 

9. öncelikli  amaç 6 3,2 6 5,4 

10. öncelikli  amaç 30 15,9 8 7,2 

11. öncelikli  amaç 15 7,9 7 6,3 

12. öncelikli  amaç 13 6,9 6 5,4 

13. öncelikli  amaç 21 11,1 7 6,3 

14. öncelikli  amaç 13 6,9 10 9,0 

15. öncelikli  amaç 21 11,1 11 9,9 

16. öncelikli  amaç 10 5,3 7 6,3 

Toplam  189 100,0 111 100,0 



X2=34,329                                                       SD=16                                                  P=0,005 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Ritm ve Müzik EĢliğinde Hareketler Yapabilme” amacının 

öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 15,9‟u 10. öncelikli amaç olarak 

görürken, kız öğretmen adaylarının % 13,5‟i  8. öncelikli amaç olarak görmüĢtür. 

 

Hesaplanan P değeri 0,005 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Ritm ve Müzik EĢliğinde Hareketler Yapabilme” amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri 

arasında bir iliĢki vardır. Bu da bize hem erkek hem de kız öğretmen adaylarının beden eğitimi derslerinde 

uygulanacak müzikli cimnastik hareketleriyle estetik geliĢmelerinin olumlu yönde Ģekillenebileceği beklentisi 

içinde oldukları ancak öğretmenlik uygulaması ders etkinliğine katıldıkları okullarda, bu geliĢmeler yeterli 

olmadığı için öncelik sıralamasında beklenen değeri veremedikleri görülmüĢtür.   

 

Tablo:8 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Halk Oyunlarıyla Ġlgili Bilgi ve Beceriler Edinebilme ve 

Bunları Yapmaya Ġstekli Olma Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 1 0,5 2 1,8 

2. öncelikli  amaç 1 0,5 2 1,8 

3. öncelikli  amaç 2 1,1 1 0,9 

4. öncelikli  amaç 5 2,6 8 7,2 

5. öncelikli  amaç 2 1,1 2 1,8 

6. öncelikli  amaç 2 1,1 - - 

7. öncelikli  amaç 9 4,8 6 5,4 

8. öncelikli  amaç 15 7,9 7 6,3 

9. öncelikli  amaç 5 2,6 3 2,7 

10. öncelikli  amaç 18 9,5 6 5,4 

11. öncelikli  amaç 16 8,5 7 6,3 

12. öncelikli  amaç 20 10,6 10 9,0 

13. öncelikli  amaç 14 7,4 5 4,5 

14. öncelikli  amaç 30 15,9 13 11,7 

15. öncelikli  amaç 25 13,2 20 18,0 

16. öncelikli  amaç 22 11,6 19 17,1 

17. öncelikli  amaç 1 0,5 - - 

18. öncelikli  amaç 1 0,5 - - 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=15,053                                                      SD=17                                                   P=0,592 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Halk Oyunlarıyla Ġlgili Bilgi ve Beceriler Edinebilme ve 

Bunları Yapmaya Ġstekli Olma” amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen 

adayların % 15,9‟u 14. öncelikli amaç olarak görürken, kız öğretmen adaylarının % 18,0‟ı 15. öncelikli amaç 

olarak görmüĢtür. 

   

Hesaplanan P değeri 0,592 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Halk Oyunlarıyla Ġlgili Bilgi ve Beceriler Edinebilme ve Bunları Yapmaya Ġstekli Olma” amacının 

öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki yoktur. Bu da bize hem erkek hem de kız öğretmen 

adaylarının öncelik sıralamasında beklenen değeri vermedikleri ve bunun nedeni olarak öğretmenlik uygulaması 

ders etkinliğine katıldıkları okullarda halk oyunlarına iliĢkin aktivitelerin az yada hiç yapılmayıĢından 

kaynaklanabileceğini göstermektedir 



 

Tablo:9 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Milli Bayramlar ve KurtuluĢ Günlerinin Anlamını ve 

Önemini Kavrama Törenlere Katılmaya Ġstekli Olma Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 13 6,9 2 1,8 

2. öncelikli  amaç 14 7,4 8 7,2 

3. öncelikli  amaç 8 4,2 4 3,6 

4. öncelikli  amaç 5 2,6 2 1,8 

5. öncelikli  amaç 12 6,3 8 7,2 

6. öncelikli  amaç 7 3,7 3 2,7 

7. öncelikli  amaç 12 6,3 4 3,6 

8. öncelikli  amaç 11 5,8 5 4,5 

9. öncelikli  amaç 15 7,9 10 9,0 

10. öncelikli  amaç 3 1,6 8 7,2 

11. öncelikli  amaç 12 6,3 7 6,3 

12. öncelikli  amaç 23 12,2 9 8,1 

13. öncelikli  amaç 10 5,3 10 9,0 

14. öncelikli  amaç 6 3,2 4 3,6 

15. öncelikli  amaç 20 10,6 11 9,9 

16. öncelikli  amaç 18 9,5 16 14,4 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=15,590                                                      SD=15                                                    P=0,410 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Milli Bayramlar ve KurtuluĢ Günlerinin Anlamını ve Önemini 

Kavrama Törenlere Katılmaya Ġstekli Olma” amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek 

öğretmen adaylarının % 12,2‟si 12. öncelikli amaç olarak görürken, kız öğretmen adaylarının % 14,4‟ü 16. 

öncelikli amaç olarak görmüĢtür.  

 

Hesaplanan P değeri 0,410 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Milli Bayramlar  ve KurtuluĢ Günlerinin Anlamını ve Önemini Kavrama Törenlere Katılmaya 

Ġstekli Olma” amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki yoktur. Bu da bize hem erkek hem 

de kız öğretmen adaylarının öncelik sıralamasında beklenen değeri vermediklerini göstermektedir. Bunun nedeni 

olarak öğretmenlik uygulaması ders etkinliğine katıldıkları okulların milli bayramlara ve kurtuluĢ günlerine 

gereken önemi vermediklerinden kaynaklanabilir. Oysa milli bayramlara ve kurtuluĢ günlerine katılmaya istekli 

olma, Atatürk sevgisi ile ulusça birlik ve beraberlik duygusunun oluĢması açısından son derece önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo:10 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Beden Eğitimi ve Sporun Sağlığa Yararlarını 

Kavrayarak, BoĢ Zamanlarını Spor Faaliyetleri Ġle Değerlendirebilmek Amacının Öncelik Sırasını 

Gösteren Dağılım 

 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 40 21,2 19 17,1 

2. öncelikli  amaç 49 25,9 33 29,7 

3. öncelikli  amaç 31 16,4 11 9,9 

4. öncelikli  amaç 10 5,3 6 5,4 

5. öncelikli  amaç 9 4,8 1 0,9 

6. öncelikli  amaç 7 3,7 6 5,4 

7. öncelikli  amaç 5 2,6 10 9,0 

8. öncelikli  amaç 7 3,7 4 3,6 

9. öncelikli  amaç 13 6,9 3 2,7 

10. öncelikli  amaç - - 3 2,7 

11. öncelikli  amaç 3 1,6 5 4,5 

12. öncelikli  amaç 3 1,6 4 3,6 

13. öncelikli  amaç 4 2,1 3 2,7 

14. öncelikli  amaç 3 1,6 1 0,9 

15. öncelikli  amaç 3 1,6 2 1,8 

16. öncelikli  amaç 2 1,1 - - 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=24,708                                                     SD=15                                                    P=0,054 

  

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Beden Eğitimi ve Sporun Sağlığa Yaralarını Kavrayarak, BoĢ 

Zamanlarını Spor Faaliyetleri Ġle Değerlendirebilmek” amacının öncelik sırasını gösteren dağılım 

incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 25,9‟u 2. öncelikli amaç , kız öğretmen adaylarının da  % 29,7‟si 

2. öncelikli amaç olarak görmüĢtür.  

 

Hesaplanan P değeri 0,054 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Beden Eğitimi ve Sporun Sağlığa Yararlarını Kavrayarak, BoĢ Zamanlarını Spor Faaliyetleri Ġle 

Değerlendirebilmek” amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki yoktur. Ancak hem erkek , 

hem de kız öğretmen adayları 2. amacı,  öncelikli 2. amaç olarak kabul etmiĢlerdir. bunun nedeni olarak 

öğretmenlik uygulaması ders etkinliğine katıldıkları okullarda uygulanan beden eğitimi ve spor ders 

faaliyetleriyle, öğrencilere kazandırılmak istenilen önemli davranıĢ özelliğinin geliĢtirilmesinden kaynaklanıyor 

olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo:11 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Temel Sağlık Kuralları ve Ġlk Yardım Ġle Ġlgili Bilgi 

Beceri Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım 

 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 5 2,6 1 0,9 

2. öncelikli  amaç 11 5,8 6 5,4 

3. öncelikli  amaç 16 8,5 12 10,8 

4. öncelikli  amaç 20 10,6 6 5,4 

5. öncelikli  amaç 20 10,6 18 16,2 

6. öncelikli  amaç 14 7,4 15 13,5 

7. öncelikli  amaç 15 7,9 7 6,3 

8. öncelikli  amaç 11 5,8 10 9,0 

9. öncelikli  amaç 12 6,3 6 5,4 

10. öncelikli  amaç 15 7,9 8 7,2 

11. öncelikli  amaç 7 3,7 7 6,3 

12. öncelikli  amaç 9 4,8 7 6,3 

13. öncelikli  amaç 13 6,9 3 2,7 

14. öncelikli  amaç 15 7,9 2 1,8 

15. öncelikli  amaç 2 1,1 2 1,8 

16. öncelikli  amaç 3 1,6 1 0,9 

17. öncelikli  amaç   1 0,5 - - 

Toplam    189 100,0 111 100,0 

X2=18,914                                                     SD=16                                                    P=0,273 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Temel Sağlık Kuralları ve Ġlk Yardım Ġle Ġlgili Bilgi Beceri 

Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen 

adaylarının  % 10,6‟sı 4. ve 5. öncelikli amaç olarak görürken, kız öğretmen adaylarının % 16,2‟si 5. öncelikli 

amaç olarak görmektedir. 

 

  Hesaplanan P değeri 0,273 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Temel Sağlık Kuralları ve Ġlk Yardım Ġle Ġlgili Bilgi Beceri Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme” 

amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki yoktur. Ancak hem erkek , hem de kız öğretmen 

adayları 10. amacı, öncelikli 4. amaç olarak görmüĢlerdir.  Bunun   nedeni, öğretmenlik uygulaması ders 

etkinliğine katıldıkları okullarda, öğrencilerin beden eğitimi ve spor ders etkinliği yoluyla sağlıklarının 

korunacağı beklentisi içerisinde olduklarından kaynaklanıyor olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo:12 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Tabiatı Sevme, Temiz Hava ve GüneĢten Faydalanma 

Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım 

 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç - - - - 

2. öncelikli  amaç - - - - 

3. öncelikli  amaç - - - - 

4. öncelikli  amaç - - - - 

5. öncelikli  amaç - - - - 

6. öncelikli  amaç - - - - 

7. öncelikli  amaç 1 0,5 - - 

8. öncelikli  amaç - - - - 

9. öncelikli  amaç - - - - 

10. öncelikli  amaç 1 0,5 - - 

11. öncelikli  amaç 2 1,1 - - 

12. öncelikli  amaç - - 1 0,9 

13. öncelikli  amaç - - - - 

14. öncelikli  amaç - - - - 

15. öncelikli  amaç 1 0,5 - - 

16. öncelikli  amaç - - 1 0,9 

17. öncelikli  amaç 133 70,4 80 72,1 

18. öncelikli  amaç 51 27,0 29 26,1 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=6,390                                                    SD=7                                                        P=0,495 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Tabiatı Sevme, Temiz Hava ve GüneĢten Faydalanma” 

amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 70,4‟ü , kız öğretmen 

adaylarının da % 72,1‟i  17. öncelikli amaç olarak görmektedir. 

 

Hesaplanan P değeri 0,495 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Tabiatı Sevme, Temiz Hava ve GüneĢten Faydalanma” amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri 

arasında bir iliĢki yoktur. Fakat hem erkek, hem de kız öğretmen  adayları 11. amacı,  17. öncelikli  amaç olarak 

görmektedirler. Bunun   nedeni olarak öğretmenlik uygulaması ders etkinliğine katıldıkları okullarda, beden 

eğitimi ve spor ders etkinliklerinin çoğunlukla açık havada gerçekleĢiyor olmasından kaynaklanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo:13 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, ĠĢbirliği Ġçinde ÇalıĢma ve Birlikte Davranma 

AlıĢkanlığı Edinebilme Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım 

 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 2 1,1 2 1,8 

2. öncelikli  amaç 7 3,7 3 2,7 

3. öncelikli  amaç 25 13,2 11 9,9 

4. öncelikli  amaç 21 11,1 9 8,1 

5. öncelikli  amaç 12 6,3 7 6,3 

6. öncelikli  amaç 13 6,9 5 4,5 

7. öncelikli  amaç 10 5,3 6 5,4 

8. öncelikli  amaç 19 10,1 11 9,9 

9. öncelikli  amaç 10 5,3 16 14,4 

10. öncelikli  amaç 7 3,7 4 3,6 

11. öncelikli  amaç 17 9,0 10 9,0 

12. öncelikli  amaç 9 4,8 6 5,4 

13. öncelikli  amaç 12 6,3 5 4,5 

14. öncelikli  amaç 7 3,7 4 3,6 

15. öncelikli  amaç 5 2,6 5 4,5 

16. öncelikli  amaç 12 6,3 12 6,3 

17. öncelikli  amaç  1 0,5 1 0,5 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=10,943                                                      SD=16                                                    P=0,813 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “ĠĢbirliği Ġçinde ÇalıĢma ve Birlikte Davranma AlıĢkanlığı 

Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 13,2‟si 3. 

öncelikli amaç olarak görürken, kız öğretmen adaylarının % 14,4‟ü  9. öncelikli amaç olarak görmektedir.   

 

Hesaplanan P değeri 0,813 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “ĠĢbirliği Ġçinde ÇalıĢma ve Birlikte Davranma AlıĢkanlığı Edinebilme” amacının öncelik sırasını 

belirleyebilmek arasında bir iliĢki yoktur. Kız  öğretmen adayları 12. amacı 9. öncelikli amaç olarak görürken, 

erkek öğretmen adayları da  3. öncelikli amaç olarak görmektedir. Bunun nedeni öğretmenlik uygulaması ders 

etkinliğine katıldıkları okullarda beden eğitimi ve spor derslerinde gerçekleĢtirilen sportif aktivitelerle grup 

halinde çalıĢma ve iĢbirliği içinde bulunma gibi alıĢkanlıkların uygulanmasında meydana gelen  eksiklikten 

kaynaklanıyor olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo:14 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Görev ve Sorumluluk Alma Lidere Uyma Amacının 

Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım 

 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 3 1,6 1 0,9 

2. öncelikli  amaç 6 3,2 3 2,7 

3. öncelikli  amaç 4 2,1 4 3,6 

4. öncelikli  amaç 13 6,9 7 6,3 

5. öncelikli  amaç 14 7,4 10 9,0 

6. öncelikli  amaç 12 6,3 6 5,4 

7. öncelikli  amaç 20 10,6 10 9,0 

8. öncelikli  amaç 11 5,8 5 4,5 

9. öncelikli  amaç 11 5,8 8 7,2 

10. öncelikli  amaç 26 13,8 18 16,2 

11. öncelikli  amaç 17 9,0 9 8,1 

12. öncelikli  amaç 14 7,4 5 4,5 

13. öncelikli  amaç 24 12,7 10 9,0 

14. öncelikli  amaç 4 6,9 7 6,3 

15. öncelikli  amaç 2 1,1 1 0,9 

16. öncelikli  amaç 7 3,7 7 6,3 

17. öncelikli  amaç  1 0,5 - - 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=8,944                                                    SD=16                                                    P=0,916 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Görev ve Sorumluluk Alma Lidere Uyma” amacının öncelik 

sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 13,8‟ , kız öğretmen adaylarının % 

16,2‟si  10. öncelikli amaç olarak görmektedir. 

 

Hesaplanan P değeri 0,916 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Görev ve Sorumluluk Alma Lidere Uyma” amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir 

iliĢki yoktur. Fakat hem erkek, hem de kız öğretmen adayları 13. amacı, öncelikli 10. amaç olarak 

görmektedirler. Bunun   nedeni olarak öğretmenlik uygulaması ders etkinliğine katıldıkları okullarda  beden 

eğitimi ve spor derslerinde gerçekleĢtirilen sportif aktivitelerle grup halinde çalıĢma ve iĢbirliği içinde 

bulunmanın yanında lidere uyma davranıĢlarının eksik olmasında kaynaklanıyor olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo:15 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Kendine Güven Duyma Yerinde ve Çabuk Karar 

Verebilme Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım 

 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 9 4,8 3 2,7 

2. öncelikli  amaç 2 1,1 4 3,6 

3. öncelikli  amaç 6 3,2 5 4,5 

4. öncelikli  amaç 10 5,3 6 5,4 

5. öncelikli  amaç 15 7,9 8 7,2 

6. öncelikli  amaç 9 4,8 13 11,7 

7. öncelikli  amaç 13 6,9 6 5,4 

8. öncelikli  amaç 18 9,5 7 6,3 

9. öncelikli  amaç 22 11,6 13 11,7 

10. öncelikli  amaç 16 8,5 14 12,6 

11. öncelikli  amaç 15 7,9 6 5,4 

12. öncelikli  amaç 15 7,9 4 3,6 

13. öncelikli  amaç 15 7,9 9 8,1 

14. öncelikli  amaç 15 7,9 6 5,4 

15. öncelikli  amaç 6 3,2 3 2,7 

16. öncelikli  amaç 3 1,6 4 3,6 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=14,937                                                    SD=15                                                    P=0,456 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Kendine Güven Duyma Yerinde ve Çabuk Karar Verebilme” 

amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 11,6‟sı 9. öncelikli 

amaç olarak görürken, kız öğretmen adaylarının % 12,6‟sı  10. öncelikli amaç olarak görmüĢtür.   

 

Hesaplanan P değeri 0,916 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Kendine Güven Duyma Yerinde ve Çabuk Karar Verebilme” amacının öncelik sırasını 

belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki yoktur. Kız  öğretmen adayları 14. amacı 10. öncelikli amaç olarak 

görürken, erkek öğretmen adayları da  9. öncelikli amaç olarak görmektedir. Bunun   nedeni olarak öğretmenlik 

uygulaması ders etkinliğine katıldıkları okullarda  beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin uygulamaları ile 

okullarda uygulanan oyun sporları ağırlıklı müfredat programından kaynaklanıyor olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo:16 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Dostça Oynama ve YarıĢma ,Kazananı Takdir Etme 

Kaybetmeyi Kabullenme Hile ve Haksızlık KarĢısında Olabilme Amacının Öncelik Sırasını Gösteren 

Dağılım 

 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç - - - - 

2. öncelikli  amaç - - - - 

3. öncelikli  amaç - - - - 

4. öncelikli  amaç - - - - 

5. öncelikli  amaç - - - - 

6. öncelikli  amaç - - - - 

7. öncelikli  amaç - - - - 

8. öncelikli  amaç - - - - 

9. öncelikli  amaç - - - - 

10. öncelikli  amaç 1 0,5 - - 

11. öncelikli  amaç 1 0,5 - - 

12. öncelikli  amaç - - - - 

13. öncelikli  amaç - - - - 

14. öncelikli  amaç - - 1 0,9 

15. öncelikli  amaç - - - - 

16. öncelikli  amaç - - - - 

17. öncelikli amaç 52 27,5 29 26,1 

18. öncelikli  amaç 135 71,4 81 73,0 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=2,950                                                      SD=4                                                       P=0,566 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Dostça Oynama ve YarıĢma ,Kazananı Takdir Etme 

Kaybetmeyi Kabullenme Hile ve Haksızlık KarĢısında Olabilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılım 

incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 71,4‟ü , kız öğretmen adaylarının da  % 73,0‟ı  18. öncelikli amaç 

olarak görmektedir. 

 

Hesaplanan P değeri 0,566 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Dostça Oynama ve YarıĢma ,Kazananı Takdir Etme Kaybetmeyi Kabullenme Hile ve Haksızlık 

KarĢısında Olabilme” amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki yoktur. Fakat hem erkek, 

hem de kız öğretmen adayları 15. amacı, öncelikli 18. amaç olarak görmektedirler. Bunun   nedeni olarak 

öğretmenlik uygulaması ders etkinliğine katıldıkları okullarda beden eğitimi ve spor dersi ve etkinliklerinde ( 

milli bayramlar katılma v.b.) farklı aktivitelere yer verilmediğinden kaynaklanıyor olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo:17 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Demokratik Hayatın Gerektirdiği Tavır ve 

AlıĢkanlıklar Edinebilme Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım 

 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelikli  amaç 8 4,2 3 2,7 

2. öncelikli  amaç 4 2,1 1 0,9 

3. öncelikli  amaç 3 1,6 3 2,7 

4. öncelikli  amaç 6 3,2 5 4,5 

5. öncelikli  amaç 3 1,6 3 2,7 

6. öncelikli  amaç 13 6,9 9 8,1 

7. öncelikli  amaç 8 4,2 5 4,5 

8. öncelikli  amaç 10 5,3 6 5,4 

9. öncelikli  amaç 9 4,8 5 4,5 

10. öncelikli  amaç 13 6,9 9 8,1 

11. öncelikli  amaç 27 14,3 18 16,2 

12. öncelikli  amaç 6 3,2 5 4,5 

13. öncelikli  amaç 17 9,0 5 4,5 

14. öncelikli  amaç 24 12,7 14 12,6 

15. öncelikli  amaç 25 13,2 10 9,0 

16. öncelikli  amaç 12 6,3 9 8,1 

17. öncelikli  amaç - - 1 0,9 

18. öncelikli  amaç 1 0,5 - - 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=8,686                                                    SD=17                                                    P=0,950 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Demokratik Hayatın Gerektirdiği Tavır ve AlıĢkanlıklar 

Edinebilme” amacının öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 14,3‟ü , 

kız öğretmen adaylarının da  % 16,2‟si  11. öncelikli amaç olarak görmektedir. 

 

Hesaplanan P değeri 0,950 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Demokratik Hayatın Gerektirdiği Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacının öncelik sırasını 

belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki yoktur. Fakat hem erkek, hem de kız öğretmen adayları 16. amacı, öncelikli 

11. amaç olarak görmektedirler. Bunun   nedeni olarak, öğretmenlik uygulaması ders etkinliğine katıldıkları 

okullarda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin derse iliĢkin uygulama sonuçlarından kaynaklanıyor olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo:18 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Kamu Kaynaklarını Ġyi Kullanma ve Koruyabilme 

Amacının Öncelik Sırasını Gösteren Dağılım 

 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelik  amaç - - - - 

2. öncelik amaç - - - - 

3. öncelik amaç 4 2,1 2 1,8 

4. öncelik amaç 1 0,5 3 2,7 

5. öncelik amaç 4 2,1 2 1,8 

6. öncelik amaç 4 2,1 6 5,4 

7. öncelik amaç 12 6,3 5 4,5 

8. öncelik amaç 6 3,2 3 2,7 

9. öncelik amaç 7 3,7 5 4,5 

10. öncelik amaç 11 5,8 6 5,4 

11. öncelik amaç 14 7,4 6 5,4 

12. öncelik amaç 24 12,7 15 13,5 

13. öncelik amaç 9 4,8 14 12,6 

14. öncelik amaç 27 14,3 7 6,3 

15. öncelik amaç 25 13,2 22 19,8 

16. öncelik amaç 40 21,2 15 13,5 

17. öncelik amaç 1 0,5 - - 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=20,188                                                    SD=14                                                     P=0,124 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Kamu Kaynaklarını Ġyi Kullanma ve Koruyabilme” amacının 

öncelik sırasını gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 21,2‟si 16. öncelikli amaç olarak 

görürken , kız öğretmen adaylarının da  % 19,8‟i   15. öncelikli amaç olarak görmektedir. 

 

Hesaplanan P değeri 0,124 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Kamu Kaynaklarını Ġyi Kullanma ve Koruyabilme” amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri 

arasında bir iliĢki yoktur. Kız  öğretmen adayları 17. amacı 15. öncelikli amaç olarak görürken, erkek öğretmen 

adayları da  16. öncelikli amaç olarak görmektedir. Bunun   nedeni olarak öğretmenlik uygulaması ders 

etkinliğine katıldıkları okullarda, beden eğitimi derslerinde spor tesis ve araçlarını kullanmadıklarından 

kaynaklanıyor olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tablo:19 Cinsiyetlere Göre Öğretmen Adaylarının, Spor Araç ve Tesisleri Bilgisi Amacının Öncelik 

Sırasını Gösteren Dağılım 

 

Öncelik sırası  Erkek Kız 

 f % f % 

1. öncelik  amaç 4 2,1 2 1,8 

2. öncelik amaç - - 1 0,9 

3. öncelik amaç 5 2,6 4 3,6 

4. öncelik amaç 6 3,2 1 0,9 

5. öncelik amaç 19 10,1 7 6,3 

6. öncelik amaç 8 4,2 2 1,8 

7. öncelik amaç 10 5,3 8 7,2 

8. öncelik amaç 6 3,2 4 3,6 

9. öncelik amaç 11 5,8 11 9,9 

10. öncelik amaç 11 5,8 5 4,5 

11. öncelik amaç 11 5,8 5 4,5 

12. öncelik amaç 14 7,4 12 10,8 

13. öncelik amaç 20 10,6 15 13,5 

14. öncelik amaç 8 4,2 14 12,6 

15. öncelik amaç 36 19,0 9 8,1 

16. öncelik amaç 20 10,6 11 9,9 

Toplam  189 100,0 111 100,0 

X2=22,144                                                    SD=15                                                     P=0,104 

 

 

Cinsiyetlere göre öğretmen adaylarının, “Spor Araç ve Tesisleri Bilgisi” amacının öncelik sırasını 

gösteren dağılım incelendiğinde; erkek öğretmen adaylarının % 19,0‟ı  15. öncelikli amaç olarak görürken , kız 

öğretmen adaylarının da  % 13,5‟i   13. öncelikli amaç olarak görmektedir. 

 

Hesaplanan P değeri 0,104 > 0,05 olduğu için gruplar arasında fark yoktur. Cinsiyetlere göre öğretmen 

adaylarının, “Spor Araç ve Tesisleri Bilgisi” amacının öncelik sırasını belirleyebilmeleri arasında bir iliĢki 

yoktur. Kız  öğretmen adayları 18. amacı 13. öncelikli amaç olarak görürken, erkek öğretmen adayları da  15. 

öncelikli amaç olarak görmektedir. Bunun   nedeni olarak öğretmenlik uygulaması ders etkinliğine katıldıkları 

okullarda, beden eğitimi ve spor ders aktivitelerinde kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme amacının 

günümüzde spor araç ve tesisleri bilgisine sahip olunma bakımından yetersiz olmasına ve öğrencilerin tesisleri 

yeterince tanıyamadıklarından kaynaklanıyor olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

 

Erkek ve kız öğretmen adayları, “Atatürk ve DüĢünürlerin Beden Eğitimi ve Spor Konusunda 

Söyledikleri Sözleri Açıklayabilme”  ve “Beden Eğitimi ve Spor Ġle Ġlgili Temel Bilgi, Beceri, Tavır ve 

AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacını  birinci öncelikli amaç gösterirlerken, Beden Eğitimi ve Sporun Sağlığa 

Yaralarını Kavrayarak, BoĢ Zamanlarını Spor Faaliyetleri Ġle Değerlendirebilmek” amacını ikinci öncelikli 

amaç, “Bütün Organ ve Sistemlerin Seviyesine Uygun Olarak Güçlendirme ve GeliĢtirebilme” ve “ĠĢbirliği 

Ġçinde ÇalıĢma ve Birlikte Davranma AlıĢkanlığı Edinebilme  amacını üçüncü ve dördüncü amaç, “Sinir-Kas ve 

Eklem Koordinasyonunu GeliĢtirebilme” ve “Ġyi DuruĢ AlıĢkanlığı Edinebilme” amaçlarını beĢinci ve altıncı 

öncelikli amaç, “Ritm ve Müzik EĢliğinde Hareketler Yapabilme” , “Görev ve Sorumluluk Alma Lidere Uyma”  

ve “Kendine Güven Duyma Yerinde ve Çabuk Karar Verebilme” amacını onuncu amaç, “Demokratik Hayatın 

Gerektirdiği Tavır ve AlıĢkanlıklar Edinebilme” amacını on birinci öncelikli amaç, “Milli Bayramlar  ve 

KurtuluĢ Günlerinin Anlamını ve Önemini Kavrama Törenlere Katılmaya Ġstekli Olma” amacını on ikinci 

öncelikli amaç, “Spor Araç ve Tesisleri Bilgisi” amacını on üçüncü öncelikli amaç, “Halk Oyunlarıyla Ġlgili 

Bilgi ve Beceriler Edinebilme ve Bunları Yapmaya Ġstekli Olma” amacını on dördüncü ve on beĢinci öncelikli  

amaç, “Kamu Kaynaklarını Ġyi Kullanma ve Koruyabilme” amacını on altıncı ve on beĢinci öncelikli  amaç, 

“Dostça Oynama ve YarıĢma ,Kazananı Takdir Etme Kaybetmeyi Kabullenme Hile ve Haksızlık KarĢısında 

Olabilme” amacını on sekizinci öncelikli amaç, “Tabiatı Sevme, Temiz Hava ve GüneĢten Faydalanma” amacını 

da on yedinci öncelikli amaç olarak belirlemiĢlerdir.  

AraĢtırma  sonuçları değerlendirildiğinde; lise ve dengi okullarda Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim 

programlarında belirlenmiĢ olan Beden Eğitimi ve Spor Dersi‟nin genel amaçları hem erkek hem de kız 

öğretmen adayları tarafından değerlendirildi ve öncelikli amaçları belirlenmeye çalıĢıldı. Bu doğrultuda hem 

erkek hem de kız öğretmen adaylarının belirlemiĢ oldukları öncelikli amaçlar arasında  homojenlik olduğu tespit 

edilmiĢtir.   

Gerek genel gerekse hem erkek hem de kız öğretmen adaylarının değerlendirmesinde sosyal, zihinsel ve 

fiziksel geliĢmeye yönelik amaçların önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Öneriler: 

* Genellikle fiziksel geliĢim amacının ön planda tutulduğu müfredat programları geliĢtirilmeli 

* Beden Eğitimi ve Spor aktiviteleri içerisinde öğrencilerin günlük hayatına uygun davranıĢ biçimleri 

geliĢtirilmeli tabiki bunların geliĢtirilebilmesi için beden eğitimi öğretmeni yetiĢtiren yüksek öğretim 

kurumlarının öğretmen adaylarına bu nitelikleri kazandırmaları ve buna uygun olarak örneğin, sporda etik 

değerler , fair play, spor felsefesi ve sosyalleĢme ile ilgili dersler lisan düzeyindeki programlarda yer almalı 

* Beden Eğitimi ve Spor ders aktivitelerinde kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme ve  spor araç ve 

tesisleri bilgisi geliĢtirilmeli  

* Okullarda değiĢik ders aktiviteleri geliĢtirilmeli 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

 

ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF ĠÇĠ ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNE 

ETKĠSĠ 

 

DilĢad MĠRZEOĞLU*, Müberra ÇELEBĠ*,Gülsen ÖZCAN* 

 

ÖZET 

Öğretmenlik uygulaması (staj) dersinin Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğretmen 

adaylarının sınıf içi iletiĢim becerilerine etkisinin incelenmesi bu araĢtırmanın amacını 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢma sınıf içi gözlemlere dayalı niceliksel ve niteliksel araĢtırma 

yöntemleri üzerine kurulmuĢtur. AraĢtırma 2003-2004 öğretim yılının bahar yarıyılında 

A.Ġ.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde 

öğretmenlik uygulaması dersine kayıt yaptırmıĢ 53 (20 bayan, 33 erkek) öğretmen adayı 

üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada adaylarının iletiĢim becerilerini sınıf içi gözlemlere 

dayanarak ölçmeye yönelik araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢ 28 kritik davranıĢı içeren 

gözlem formu kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan öğrenciler iki araĢtırmacı tarafından 

öğretmenlik uygulaması dersinin baĢında ve sonunda iki kez gözlenmiĢ ve sonuçlar dersten 

sonra geliĢtirilen gözlem formu üzerinde kayıt edilmiĢtir. Daha sonra iki gözlemcinin verdiği 

puanların aritmetik ortalamaları alınarak çalıĢmada kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin 

çözümlenmesi için aritmetik ortalama, standart sapma, t testi istatistiksel teknikleri 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada II. gözlemdeki sonuçlara göre aday öğretmenlerin en düĢük 

derecede gösterdikleri davranıĢ “Çekingen, utangaç vb. gibi öğrencilerle etkili iletiĢim 

kurabiliyor mu?” (x=2.52) olarak görülürken, en yüksek derecede gösterdikleri davranıĢ ise 

“Kullandığı dil öğrencilerin hazırbulunuĢluk düzeyine uygun mu?” (x=4.22) olarak 

bulunmuĢtur. Ayrıca, I. ve II. gözlem sonuçlarının karĢılaĢtırılması sonucunda, öğretmenlik 

uygulaması dersinin öğretmen adaylarının yapıcı eleĢtiri yapma gücü, göz teması kurma 

becerisi, derslerinde espri yapma ve dersi daha zevkli hale getirebilme özelliklerinde 

geliĢmeye neden olduğu ayrıca, öğrencilere karĢı daha dürüst davranma özelliği geliĢtirmeye 

yardımcı olduğu ve dersi daha çekici hale getirebilme becerisi kazandırdığı söylenebilir. Bu 

geliĢmelerin yanında deneyime bağlı olarak öğretmen adaylarının, dönüt ve düzeltmeleri daha 

etkili kullanmaya baĢladıkları, öğrencilerin birbirleriyle iletiĢim kurmalarına izin 



verebildikleri, sınıftaki disiplin problemleri ile daha kolay baĢa çıktıkları ve derslerinde farklı 

yöntemleri kullanma gücü kazandıkları söylenebilir (p<0.05).   

 

ANAHTAR KELĠMELER: Öğretmenlik uygulaması, Sınıf içi iletiĢim becerileri, 

öğretmen adayları 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE EFFECT OF TAECHĠNG PRACTICUM OF PHYSICAL  EDUCATION 

STUDENTS ON COMMUNICATION SKILLS IN THE CLASS 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to analyze the effect of teaching practicum  of physical 

education students on communication skills in the class. The method of the study was 

quantative and qualitative research techniques based on observations in the class. The subjects 

of the study were 53 candidate teacher (20 female and 33 male) who were registered for 

teaching practicum  in Teaching Department of AIBU The School of Physical Education and 

Sports in 2003-2004 spring semester. Questionnaire forms were used for the quantative 

measurements of the study, which were developed by the researchers including 28 critical 

behaviors in order to measure communication skills of the candidate teachers in the class via 

observation. Subject students were observed by two researchers before and after the practicum 

lessons. The results of the observation recorded on the observation forms by two researchers 

and the mean of the two observers‟ records were used in the study. Data were analyzed with 

mean, standard deviation, dependent and independent samples t tests statistical techniques. 

According to the results of the 2
nd

 observation the behavior of the subjects at lowest level 

was: “Do they communicate effectively with shy students?” (x=2.52) and the highest level of 

the behavior was: “Do they use appropriate language for the students‟ level of readiness?” (x= 

4.22). In addition, the comparison between the results of 1
st 

and 2
nd 

observations showed that 

teaching  practicum lesson may  help students developing their skills for giving positive 



critics, eye contact, sense of humor and making lessons enjoyable and honest behaviors. 

Furthermore, it can be said that the candidate teachers started to use feedback and corrections 

more effectively, to let students make communication, to cope with problems in the class 

more easily and they had the power of using different methods (p<0.05). According to the 

qualitative results; it was seen that, participants realized the importance of communication and 

also their skills developed with the help of leader and motivation. They realized the teaching 

practicum and the purpose with gaining self-confidence and professional skills.  

 

KEYWORDS: Teaching  practicum, communication skills in the class, candidate teachers. 

 

 

A.Ġ.B.Ü., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, BOLU. 

GĠRĠġ 

 

Sınıf, öğrenciler ve öğretmenlerin, eğitsel amaçlara ulaĢabilmek için, kendilerinde var 

olan ve çeĢitli iletiĢim araçlarıyla sağladıkları bilgi ve yaĢantıları, uygun bir düzenleyiĢle 

paylaĢtıkları ortamdır. Bu paylaĢım iletiĢimle sağlanabilir (BaĢar, 2002,s.74).Öğretmenler 

öğrenmeyi gerçekleĢtirmek için öğrencilerle iletiĢime girerler. ĠletiĢim olmadan öğrenme 

gerçekleĢmez (Moore,s.126) 

ĠletiĢim geniĢ anlamda “insanlar arasında manaları ortak kılmadır”. Bir baĢka tanıma 

göre iletiĢim, kaynak ve hedef arasında davranıĢ değiĢikliği oluĢturmak amacıyla bilgi, tutum, 

duygu ve becerilerin anlamlarının ortak kılınması, paylaĢılması için gerçekleĢen etkileĢim 

sürecidir (Küçükahmet, 2003, s.193). LLoyd ve Beveridge‟e (1981) göre iletiĢim bir amaç 

doğrultusunda, davranıĢ değiĢikliği meydana getirmek amacıyla insanlar arasında duygu, 

düĢünce ve bilgilerin akıĢıdır (Aktaran:Peker,2001). Cüceloğlu‟na göre ise iletiĢim genel 

olarak insanlar arasındaki düĢünce ve duygu alıĢveriĢi olarak ele alınmaktadır (Aktaran: 

Açıkgöz,2000,s:117). ĠletiĢim süreci kimin, neyi, kime, nasıl ve ne ile söylediğidir. ĠletiĢim 

sürecinin temel öğeleri kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüttür (Küçükahmet, 2003, s.196).  

Kaynağını ve hedefini insanların oluĢturduğu iletiĢimlere kiĢiler arası iletiĢim 

denmektedir. KiĢiler arası iletiĢim sözlü ve sözsüz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sözlü 

iletiĢimi konuĢma, dinleme, yazılı iletiĢim oluĢturmaktayken, sözsüz iletiĢimi bedenin 

konumu ve duruĢu, jestler ve beden hareketleri, yüz ifadeleri ve gözler, dokunma, görünüĢ ve 

kıyafet, mekanın kullanımı ve ortamın psikolojik ve fiziksel özellikleri oluĢturur (Güçlü, 

2003, s.196).  



Eğitimde etkili iletiĢim becerilerinin önemini tartıĢmak anlamsızdır. Sınıfta 

gerçekleĢen  bütün etkinlikler, belli bir iletiĢim ve etkileĢim örüntüsü içerisinde oluĢmaktadır 

ve sınıf içi iletiĢim sürecinin en önemli öğelerinden birisi de, öğretmenin öğrencilerle olan 

etkileĢimlerinde kullandığı sözlü ve beden dilidir (Saban, 2002, s.84). Ġyi bir sınıf yönetiminin 

temeli iletiĢime dayanır. Etkili iletiĢim becerilerini kullanmadığı sürece, öğretmenin iyi bir 

sınıf yönetimi ve olumlu bir öğrenme çevresi oluĢturma çabaları sonuçsuz kalır ve genellikle 

bu çabalar kısa ömürlü olur (Çelik, 2002, s.129). Bean  sınıf yönetiminin en önemli 

konularından birinin, öğretmen-öğrenci iletiĢimi olduğunu ve öğrenmenin kalıcı olmasını 

sağladığını belirtmiĢtir (Aydın,2004).  

Bir öğretmenin etkinlik ve etkililik derecesi, gerçek anlamda o öğretmenin 

öğrencileriyle iletiĢim kurmada gösterdiği becerinin düzeyi ve çeĢitliliği ile ölçülür (Güçlü, 

2003,s.208). Öğrencinin dersi sevmesi, çalıĢma alıĢkanlığı kazanması öğretmen-öğrenci 

iletiĢimi ile doğru orantılıdır. Bu öğretmenin eğitimci yeteneğinin yanı sıra, kiĢiliği ve anlayıĢı 

ile de ilgilidir.  

Sınıf ortamında etkili bir iletiĢimin gerçekleĢebilmesi öncelikle kaynak konumunda 

olan öğretmenin bir konuyu etkili bir Ģekilde öğretebilmesine ve öğrencileri ile sağlıklı bir 

iletiĢim kurmasına bağlıdır. Psikolog Carl Rogers etkili öğrenme ortamının sağlanmasında 

öğretmenlerin üç temel kiĢilik özelliğine sahip olması gerektiğini belirtmiĢtir: saygı gösterme, 

empati kurma ve içtenlik.  

Öğretmen-öğrenci iliĢkisinin niteliği, öğrenmeyi etkileyen temel etkendir. Bu olgu 

öğretici açısından ciddi bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Öğrenme kolaylığı, 

öğrenmeyi eğlenceli hale getirme ve azami verimi sağlama öğreticinin etkili iletiĢim 

becerilerine sahip olmasını gerektirmektedir. Etkili iletiĢim becerilerinden yoksun öğreticiler  

bu eksikliklerinden kendileri de olumsuz etkilenecek, gençlerin tutum ve davranıĢlarına biçim 

vermek, onların geliĢimine katkıda bulunmak gibi yüce ve zevkli bir uğraĢın ızdıraba 

dönüĢmesine tanık olacaklar ve öğretme coĢkusunu yitireceklerdir (Kuzu, 2003).  

Etkili sınıf içi iletiĢime önem veren öğretmenlerin uygulayabilecekleri bazı ilkeler 

arasında yargılayıcı mesajlar kullanmama, empatik davranma, öğrencinin duygularını kabul 

etme, ad koyma ve etiketlemeden kaçınma, övgüyü dikkatle kullanma, iĢbirliğini 

yüreklendirme ve öğretmenlerin “ben dili” kullanarak kendi duygularını yansıtma olarak 

sayılabilir (GürĢimĢek, 1999, akt.Saban, 2002,s.85). Cho‟ya (2003) göre, öğrenciler 

öğretmenlerine saygı ve güven duydukları zaman, sadece akademik olarak daha baĢarılı 

olmakla kalmaz, aynı zamanda kendilerine karĢı daha çok güven geliĢtirirler. Pek çok çalıĢma 

olumlu öğretmen-öğrenci iliĢkisinin önemini göstermektedir (Özay ve ark.,2004). 



ĠletiĢim, insanın çevresi ve kendi yaĢamı üzerinde etkin ve belirleyici olabilme 

çabasını yansıtır. Bireyin bu çabasının ardında Berlo‟ya göre “amaçlı olarak etkileyebilme ve 

değiĢtirmek için iletiĢim kurulmaktadır”. ĠletiĢimin kiĢi açısından amaçları ne olursa olsun, 

temeldeki amacı, çevre üzerinde etkin olmak, baĢkalarında davranıĢ, tutum geliĢtirmek ve 

değiĢtirmektir. ĠletiĢimin amacı, karĢılıklı anlaĢmayı ve paylaĢmayı sağlamak olmalıdır. 

(Zıllıoğlu,1996,s.  ).  

Sınıf içi iletiĢim ile ilgili yapılan pek çok çalıĢma iletiĢim sürecinde, öğretmenlerin 

saydamlığı ve onlardan beklenilenler ile ilgilidir. Kennedy ve ark. (1978) sınıf içi iletiĢim ile 

ilgili öğretmen davranıĢlarını arasında, öğrencilerin anlayacakları açıklamalar yapma, 

basamaklama ile öğretme, özel detayları verme, örnekler sunma ve bunları yeteri kadar 

açıklama, önemli noktalar üzerinde durma, öğrenciye dönüt sunma ve yapılacakları 

anlattıktan sonra bunların nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi verme üzerinde durmuĢlardır (Rink, 

1998,s. 58).    

Özay, Kaya ve Sezek  (2004) fen bilgisi derslerinde öğretmen iletiĢim davranıĢları 

envanterini öğrencilerin fen bilgisi öğretmenlerinin iletiĢim davranıĢlarını değerlendirmeleri 

için uygulamıĢlar ve çalıĢma sonuçlarına göre, kız öğrenciler erkeklere göre öğretmenlerini 

daha çok anlama ve dostça, cesaretlendirici ve ödüllendirici olarak algılamıĢlardır. Biyoloji ve 

kimya derslerindeki öğretmenler öğrencilere daha fazla değer verici davranıĢları gösterdikleri 

öğrenciler tarafından algılanmıĢtır. Fen bilgisi öğretmenleri üzerinde benzer bir çalıĢma Dağlı 

ve Öner (2002) tarafından yapılmıĢ, bu çalıĢmada resmi ilköğretim okullarının ikinci 

kademesinde okuyan öğrencilerin, Fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf içi iletiĢim davranıĢlarına 

iliĢkin algılarına bakılmıĢ ve çalıĢma sonucunda öğrencilerin öğretmenlerinin sınıf içi iletiĢim 

becerilerini oldukça yeterli buldukları saptanmıĢtır. Çetinkanat(1997)‟ın eğitim fakültesi sınıf 

öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmen iletiĢim becerilerine iliĢkin algılarının 

saptanması amacıyla yaptığı çalıĢmasında, öğretmen iletiĢim becerilerinin  empati, saydamlık, 

eĢitlik, etkililik ve yeterlik gibi boyutların olduğunu ve öğrencilerin empati, saydamlık ve 

eĢitlik boyutlarındaki görüĢleri arasında anlamlı fark bulunduğu saptanmıĢtır.  

AltıntaĢ‟a (2003) göre birçok öğretmen yetiĢtirme programında iletiĢim konusunda 

okuma ve yazma egemen konumdadır. KonuĢmaya az önem verilirken, sözsüz iletiĢim ve 

dinleme becerilerine hemen hemen hiç ilgi gösterilmez. Etkin ve baĢarılı öğretmenler sadece 

okuma ve yazma ile yetinmeyip, konuĢma, gözlem, dinleme ve benzeri becerilerde de 

kendilerini yetiĢtirmelidirler (Küçükahmet ve ark., 2003, s.130).  

Bu noktadan hareketle öğretimin etkili olmasında iletiĢimin merkezi bir rol taĢıdığı, 

bunun için öğretmenleri etkili iletiĢim becerilerine sahip olması ve bunları öğrencilere de 



kazandırmaya çalıĢması gerekmektedir (Açıkgöz, 2000, s: 123). Bundan dolayı da öğretmen 

adaylarının etkili iletiĢim becerileri geliĢtirmeleri konusunda yetiĢtirilmeleri gerekmektedir. 

Bu nedenle öğretmenlik uygulaması (staj) dersinin Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 

öğretmen adaylarının sınıf içi iletiĢim becerilerine etkisi bu araĢtırmanın amacını 

oluĢturmaktadır.  

 

YÖNTEM  

 

ÇalıĢma Grubu: AraĢtırma 2003-2004 öğretim yılının bahar yarıyılında A.Ġ.B.Ü. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde 4. sınıf 

Öğretmenlik Uygulaması (staj) dersine kayıt yaptırmıĢ 53 (20 bayan, 33 erkek) öğretmen 

adayı üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcıların %37.74‟ ünü bayan, %62.26‟ sını erkek 

öğrenciler oluĢturmuĢtur.  

 

Verilerin Toplanması: ÇalıĢma  sınıf içi gözlemlere dayalı niceliksel ve niteliksel 

araĢtırma yöntemleri üzerine kurulmuĢtur. AraĢtırmanın niceliksel veri toplama boyutunda 

öğretmen adaylarının iletiĢim becerilerini sınıf içi gözlemlere dayanarak ölçmeye yönelik 

literatür taraması doğrultusunda araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢ 28 kritik davranıĢı 

içeren gözlem formu hazırlanmıĢtır. Öğretmen adaylarının iletiĢim becerileri gözlem 

formunda 5,4,3,2, ve 1 Ģeklinde puanlanmıĢtır. Gözlem formundan alınabilecek en yüksek 

puan 140, en düĢük puan ise 28‟dir.  Gözlem formu geliĢtirildikten sonra görünüĢ geçerliğini 

sağlamak için eğitim yönetimi alanında uzman 2 öğretim elemanı tarafından incelenmiĢ ve 

gerekli düzeltmeler yapılmıĢtır. AraĢtırmacılar tarafından toplanan veriler üzerinde yapılan 

Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı, ön test ve son test uygulamaları için .76 bulunmuĢtur. 

Gözlem yönteminin uygulama boyutunun güvenirliğini arttırmak amacıyla, geliĢtirilen 

gözlem formu iki araĢtırmacı tarafından farklı iki derste, dersin öğretmenlerinin üzerinde  iki 

kere  denenmiĢ ve gözlemcilerin puanları arasında anlamlı fark bulunmamıĢtır (I.gözlemde 

t(54)= 1.35, p=.18 ve II gözlemde t(54)=.78, p=.44).   

AraĢtırmaya katılan öğrenciler iki gözlemci tarafından öğretmenlik uygulaması 

dersinin baĢında ve sonunda olmak üzere iki kez gözleme tabii tutulmuĢ ve gözlem sonuçları 

dersten sonra gözlemciler tarafından geliĢtirilen gözlem formu üzerinde kayıt edilmiĢtir. Daha 

sonra iki gözlemcinin öğrenciler için verdiği puanların aritmetik ortalamaları alınarak 

çalıĢmada kullanılmıĢtır.  



 Araştırmanın niteliksel boyutunda ise, öğretmen adaylarının ders değerlendirme 

formları ve kişisel yazılı düşünceleri, birbirlerini değerlendirme formları ve öğretim 

elemanlarının, gözlem yöntemiyle elde ettiği alan notları kullanılmıştır.  

  

 Verilerin Çözümlenmesi: Çalışmada gözlem formundan elde edilen verilerin 

çözümlenmesi için aritmetik ortalama, standart sapma, bağımlı ve bağımsız  gruplar t testi 

kullanılmıştır. Araştırmada, adaylarının ders değerlendirme formları ve kişisel yazılı 

düşünceleri, birbirlerini değerlendirme formları ve öğretim elemanlarının, gözlem 

yöntemiyle elde ettiği alan notlarından elde edilen veriler ise, betimsel analiz ve içerik 

analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Analiz sonucunda genel kodlama ile ana temalar ortaya 

çıkarılmıştır.  

 

BULGULAR 

 

 I. AraĢtırmanın Niceliksel Bulguları 

 

 Tablo 1‟de öğretmen adaylarının sınıf içi iletiĢim becerilerine iliĢkin I. ve II. gözlem 

puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiĢtir.  

 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının I. Gözlem sonuçlarının aritmetik 

ortalamaları 18 ve 19 maddelerin dıĢındaki tüm maddelerde artıĢ gösterirken, 18. maddede 

“Öğrencilere yapmak istediği Ģeylerin mesajını doğru olarak verebiliyor mu?” ve 19. maddede 

“Sınıfta yapılan etkinliklerin neden yapıldığını öğrencilere açıklıyor mu?” sorularında I. 

Gözlem sonucunun aritmetik ortalamaları, II. Gözlemin aritmetik ortalamalarından yüksek 

bulunmuĢtur.  Diğer bütün maddelerde ve toplam puanda II. Gözlem puanlarının aritmetik 

ortalamaları I. Gözlem puanlarının aritmetik ortalamalarından daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu sonuca göre, öğretmen adayları deneyim kazandıkça sınıf içi iletiĢim 

becerilerini daha etkili kullandıkları söylenebilir. 

 

 

 

 

 



Tablo 1. Sınıf içi iletiĢim becerilerine ait I. Ve II. gözlem puanlarının aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri 

 

MADDELER N I. Gözlem  II.Gözlem  

  x sd x sd 

1.Dilini etkili kullanabiliyor mu? 53 3.83 1.01 4.05 .74 

2.KonuĢmaları açık ve anlaĢılır mı? 53 4.11 .78 4.15 .60 

3.Ses tonu ders alanının her yanından duyulabiliyor 

mu? 

53 3.94 1.008 4.03 .78 

4.Kullandığı dil öğrencilerin hazırbulunuĢluk 

düzeyine uygun mu? 

53 4.18 .71 4.22 .42 

5.Öğrencilere yönelttiği eleĢtiriler yapıcı yönde mi? 53 3.98 .66 4.18 .39 

6. Vücut dilini kullanabiliyor mu? 53 3.16 1.15 3.66 1.02 

7.Öğrenciler ile göz teması kurabiliyor mu? 53 3.69 .93 3.98 .74 

8.Kızgınlığını kontrol edebilir mu? 53 4.00 .75 4.05 .71 

9.Espri gücüne sahip mi? 53 2.90 1.15 3.28 1.14 

10.Öğrencilere karĢı yeterince nazik mi? 53 4.04 .73 4.05 .57 

11.Öğrenciye gereken ilgiyi gösterebiliyor mu? 53 4.05 .60 4.11 .46 

12.Öğrenciyi dinlemeye zaman ayırabiliyor mu? 53 4.00 .58 4.09 .44 

13.Öğrenci sorularına yeterli cevaplar verebiliyor 

mu? 

53 4.00 .67 4.01 .60 

14.Dersi zevkli hale getirebiliyor mu? 53 3.13 1.20 3.52 1.06 

15.Ders anlatırken mutlu görünüyor mu? 53 3.13 1.20 3.24 1.14 

16.Öğrencilerin problemlerine yardımcı olabiliyor 

mu? 

53 3.96 .64 4.09 .45 

17.Öğrencilere karĢı dürüst davranabiliyor mu? 53 4.03 .39 4.15 .36 

18.Öğrencilere yapmak istediği Ģeylerin mesajını 

doğru verebiliyor mu? 

53 4.22 .42 4.13 .34 

19.Sınıfta yapılan etkinliklerin neden yapıldığını 

öğrencilere açıklıyor mu? 

53 4.18 .52 4.13 .34 

20.Öğrencilere yeterince söz hakkı veriyor mu? 53 4.07 .54 4.13 .34 

21.Herkese eĢit söz hakkı veriyor mu? 53 4.07 .43 4.13 .34 

22.Öğrencilere yeterince pekiĢtireç verebiliyor mu? 53 3.03 1.10 3.35 1.11 

23.anlattığı konuları ilgi çekici hale getirebiliyor mu? 53 2.88 1.08 3.49 1.08 

24.Dönüt ve düzeltmeleri etkili kullanabiliyor mu? 53 3.43 .99 3.86 .76 

25.Öğrencilerin birbirleriyle iletiĢim kurmalarına 

olanak sağlıyor mu? 

53 3.81 .65 4.11 .31 

26.Sınıfta disiplin problemlerini etkili bir Ģekilde 

çözebiliyor mu? 

53 3.92 .51 4.11 .31 

27.DeğiĢik ve etkili öğretim yöntemleri kullanabiliyor 

mu? 

53 2.81 1.07 3.20 1.14 

28.Çekingen , utangaç vb öğrencilerle etkili iletiĢim 

kurabiliyor mu? 

53 2.45 .84 2.52 .89 

TOPLAM 53 103.11 15.28 108.15 13.50 
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AraĢtırmada II. gözlemdeki öğretmen gözlemlerine göre, aday öğretmenlerin en 

düĢük derecede gösterdikleri davranıĢlar “Çekingen, utangaç vb. gibi öğrencilerle etkili 

iletiĢim kurabiliyor mu?” (x=2.52), “DeğiĢik ve etkili öğretim yöntemleri kullanabiliyor 

mu?” (x=3.20) ve “Ders anlatırken mutlu görünüyor mu?” (x=3.24) olarak görülmektedir. 

Sınıf içi iletiĢimi geliĢtirmek için bu davranıĢların da geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

Öğretmen adaylarının II. gözlem sonuçlarına göre en yüksek derecede gösterdikleri 

davranıĢlar ise “Kullandığı dil öğrencilerin hazırbulunuĢluk düzeyine uygun mu?” (x= 

4.22), “Öğrencilere yönelttiği eleĢtiriler yapıcı mı?” (x= 4.18) ve “KonuĢmaları açık ve 

anlaĢılır mı?” (x= 4.15) olarak görülmektedir. Öğretmenlerin sınıfta etkili iletiĢim 

göstermesi açısından bu davranıĢlar son derece önemlidir.  

 

Öğretmen adaylarının I. ve II. gözlem puanlarına göre sınıf içi iletiĢim becerilerinin 

karĢılaĢtırılması Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2. Sınıf  içi iletiĢim becerilerinde grubun I. ve II. gözlem puanlarının karĢılaĢtırılması 
 

MADDELER N I. GÖZLEM II. GÖZLEM t p 

  x Sd x Sd   

1.Dilini etkili kullanabiliyor mu? 53 3.83 1.01 4.05 .74 -1.77 .083 

2.KonuĢmaları açık ve anlaĢılır mı? 53 4.11 .78 4.15 .60 .94 .35 

3.Ses tonu ders alanının her yanından 

duyulabiliyor mu? 

53 3.94 1.01 4.03 .78 -.71 .48 

4.Kullandığı dil öğrencilerin 

hazırbulunuĢluk düzeyine uygun mu? 

53 4.18 .71 4.22 .42 -.39 .70 

5.Öğrencilere yönelttiği eleĢtiriler yapıcı 

yönde mi? 

53 3.98 .66 4.18 .39 -2.39 .02* 

6. Vücut dilini kullanabiliyor mu? 53 3.16 1.15 3.66 1.02 -1.55 .13 

7.Öğrenciler ile göz teması kurabiliyor 

mu? 

53 3.69 .93 3.98 .74 -2.09 .04* 

8.Kızgınlığını kontrol edebilir mu? 53 4.00 .75 4.05 .71 -.54 .59 

9.Espri gücüne sahip mi? 53 2.90 1.15 3.28 1.14 -2.69 .01* 

10.Öğrencilere karĢı yeterince nazik mi? 53 4.04 .73 4.05 .57 -.24 .81 

11.Öğrenciye gereken ilgiyi 

gösterebiliyor mu? 

53 4.05 .60 4.11 .46 -.77 .44 

12.Öğrenciyi dinlemeye zaman 

ayırabiliyor mu? 

53 4.00 .58 4.09 .44 -1.40 .17 

13.Öğrenci sorularına yeterli cevaplar 

verebiliyor mu? 

53 4.00 .67 4.01 .60 .97 .34 

14.Dersi zevkli hale getirebiliyor mu? 53 3.13 1.20 3.52 1.06 -2.41 .02* 

15.Ders anlatırken mutlu görünüyor mu? 53 3.13 1.20 3.24 1.14 -.69 .49 

16.Öğrencilerin problemlerine yardımcı 

olabiliyor mu? 

53 3.96 .64 4.09 .45 -1.20 .23 

17.Öğrencilere karĢı dürüst 

davranabiliyor mu? 

53 4.03 .39 4.15 .36 -1.95 .05* 

18.Öğrencilere yapmak istediği Ģeylerin 

mesajını doğru verebiliyor mu? 

53 4.22 .42 4.13 .34 1.69 .10 

19.Sınıfta yapılan etkinliklerin neden 

yapıldığını öğrencilere açıklıyor mu? 

53 4.18 .52 4.13 .34 1.48 .14 

20.Öğrencilere yeterince söz hakkı 53 4.07 .54 4.13 .34 -.77 .44 
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veriyor mu? 

21.Herkese eĢit söz hakkı veriyor mu? 53 4.07 .43 4.13 .34 -1.00 .32 

22.Öğrencilere yeterince pekiĢtireç 

verebiliyor mu? 

53 3.03 1.10 3.35 1.11 -1.76 .08 

23.Anlattığı konuları ilgi çekici hale 

getirebiliyor mu? 

53 2.88 1.08 3.49 1.08 -3.88 .00* 

24.Dönüt ve düzeltmeleri etkili 

kullanabiliyor mu? 

53 3.43 .99 3.86 .76 -3.07 .00* 

25.Öğrencilerin birbirleriyle iletiĢim 

kurmalarına olanak sağlıyor mu? 

53 3.81 .65 4.11 .31 -3.44 .00* 

26.Sınıfta disiplin problemlerini etkili bir 

Ģekilde çözebiliyor mu? 

53 3.92 .51 4.11 .31 -2.64 .01* 

27.değiĢik ve etkili öğretim yöntemleri 

kullanabiliyor mu? 

53 2.81 1.07 3.20 1.14 -2.63 .01* 

28.Çekingen , utangaç vb öğrencilerle 

etkili iletiĢim kurabiliyor mu? 

53 2.45 .84 2.52 .89 -.66 .51 

TOPLAM 53 103.11 15.28 108.2 13.50 -1.29 .20 

 

 

 

 

Tablo 2‟den de anlaĢılacağı gibi, 5,7,9,14,17,23,24,25,26 ve 27. maddelerde iki gözlem 

arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.05), diğer maddelerde II. gözlem puanları lehine 

yükselme olmasına rağmen iki gözlem puanları arasında anlamlı farka ulaĢılamamıĢtır 

(p>0.05). Bu sonuçlara göre, öğretmenlik uygulaması (staj) dersinin öğretmen adaylarının 

yapıcı eleĢtiri yapma gücü, göz teması kurma becerisi, derslerinde  espri yapma ve dersi 

daha zevkli hale getirebilme özelliklerinde geliĢmeye neden olduğu ayrıca, öğrencilere 

karĢı daha dürüst davranma özelliği geliĢtirmeye yardımcı olduğu ve dersi daha çekici hale 

getirebilme becerisi kazandırdığı söylenebilir. Bu geliĢmelerin yanında deneyime bağlı 

olarak öğretmen adaylarının, dönüt ve düzeltmeleri daha etkili kullanmaya baĢladıkları, 

öğrencilerin birbirleriyle iletiĢim kurmalarına izin verebildikleri, sınıftaki disiplin 

problemleri ile daha kolay baĢa çıktıkları ve derslerinde farklı yöntemleri kullanma gücü 

kazandıkları söylenebilir.  

 

II. AraĢtırmanın Niteliksel Bulguları 

 

 Gözlem ile elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre, öğretmenlik uygulaması 

dersi süresince katılımcıların sınıf içi iletiĢimin öneminin farkına vardıkları, becerilerinin 

geliĢtiği ve bunda liderin ve motivasyonun etkili olduğu, ayrıca etkili iletiĢim sonucunda 

katılımcıların özgüven ve mesleki beceriler ile ders ve amacın farkına vardıkları 

belirlenmiĢtir. Bunların yanı sıra, öğretmenlik uygulamasını dersini yürüten liderin (staj 

öğretmeninin), sınıf içi iletiĢim becerilerinin kazanımında, katılımcılar üzerinde  “güven” 

sağlayarak lider olarak önemli rol oynadığı ve katılımcıların motivasyonunu arttırdığı 

belirlenmiĢtir.   

 Öğretmenlik uygulaması dersini alan öğrencilerin, sınıf içi iletiĢim becerilerinin 

geliĢtiği  ve iletiĢimin mesleki açıdan öneminin farkına varılması, lider ve motivasyonun 

etkili olması, özgüven ve mesleki beceriler ile ders ve amacın, farkına vardıkları ile ilgili 

yazılı ifadeleri gözlem notları ile örtüĢmektedir (Tablo 2).   
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 Ayrıca, katılımcıların iletiĢim becerilerinin geliĢiminde, öğretmenlik uygulaması 

öğretmenlerinin olumlu sözel ve duyuĢsal dönütlerinin, iletiĢim becerisinin geliĢimini 

sağlamada önemli rol oynadığı belirlenmiĢtir.   

 Katılımcıların, yazılı olarak verdikler ders ile ilgili değerlendirmelerden elde edilen 

ifadeler, kodlar ve genel temalar Tablo 3‟de özetlenerek verilmiĢtir.  

 
Tablo 3: Katılımcıların ders değerlendirme formları ve kiĢisel yazılı düĢüncelerinden elde edilen  

ifadeler, kodlar ve genel temalar 

  

YAZILI İFADELER 

KODLAR 

TEMALAR 

Derslere girdikçe ses tonumu daha iyi kullanmayı öğrendim. 
Öğretmenlik uygulaması dersi öğrencilerle nasıl iletişim kurulması 
gerektiğini ve aniden sınıfta çıkan sorunlara karşı nasıl çözüm 
yolları bulabileceğimi bana öğretti (K-5,8,,10), İkinci dersimde ben 
öğrencilere, onlarda bana uyum sağladılar, öğretmen öğrenci 
ilişkisini yakaladık ve iletişim kurabildim(K-13), Özellikle de okulda 
iyi idarecilerin olması, okul ve çevre ilişkilerindeki olumsuzlukları 
minimuma indirebiliyor, bu da çevreyi okuldan uzaklaştırmak yerine, 
iyi bir ilişki kurularak sağlanıyor. Dersin danışman hocası ile, çok iyi 
bir iletişim kurduğuma inanıyorum, hocamdan aldığım dönütler, 
benim için iyi bir yol gösterici oldu (K-14)… , ses tonunun ne kadar 
önemli olduğunu, ders içinde konuları açıklarken kullanmam 
gereken kelimelerin açık ve net olması gerektiğini, ses tonu ile 
gruba hakimiyet kurmayı, gerektiğinde sert bir yapı çizerek 
öğrencilerin uyarılması gerektiğini, derslere gelmeden önce plan 
yapmanın yararlarını anladım (K-10). 

Sözel iletiĢim, 

Deneyim kazanma, 

Gayret, 

Sorun çözmek, 

Samimiyet, sıcaklık, 

Heyecan, diyalog, 
iletişim, kişiyi tanıma, 
aktif görev almak, 
iletişim ortamı, ders 
ortamı, okul ve çevre 
ilişkisi,  yönetim,  
dönüt alma,   iletişim 
becerileri 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM  

Öğretmenlik ile ilgili çok Ģey öğrendik. Bunda okuldaki öğretmenlerinde 

yardımı oldu. Bu ders bize öğretmenlik mesleği hakkında çok Ģey 

öğretti(K-1,2,3,5,9). Staj hocamızın bize numarasını vererek her zaman 

görüĢebileceğimizi söylemesi, sorunum olduğunda bulabileceğim birisinin 

olduğunu bilmek, insanı rahatlatıyordu (K-7),  

BaĢkasına güven, 

yardım, samimiyet,  
 

 

LĠDER  

Lise öğrencilerinin karĢısında ne yapacağımı ilk baĢlarda gerçekten 

bilmiyordum. Sizin bize karĢı olan tutumunuz, ilginiz benim ve bütün 

arkadaĢlarımın ilgisini çekti ve bu staja karĢı gerçekten güdülenmiĢtim. 

Öğretmenlik gerçekten zor bir meslek; sabır ve bilgi gerektiriyor ama 

deneyimler ve iliĢkiler iyi olduğu sürece gerçekten heyecan verici(K-

3)………………………….. 

Rehber öğretmenin 

tutumu ve iliĢkilerinin 

niteliği, samimiyet, 

deneyim, öğretmenliğin 

zorluğu, 

 

 

MOTĠVASYON 

İlerideki öğretmenlik yaşamıma iyi bir şekilde hazırlandığıma 
inanıyorum. Başarıyla yürütebileceğimi düşünüyorum(K-4,5,6,13),  
Artık bir grubu karşıma alıp gruba hitap edebilirim, onları 
yönlendirip gelişmelerine katkıda bulunabilirim(K-4), Bu okulda 
derslerimi bu kadar rahat ve sistemli işleyebileceğimi sanmıyordum 
ama öğrencilerle anlaşmamız ve diyaloğum bu korkudan beni 
kurtardı(K-13), İlerideki öğretmenlik yaşamıma iyi bir şekilde 
hazırlandığıma inanıyorum. Başarıyla yürütebileceğimi 
düşünüyorum(K-13), …………………  

    Gruba hitap 
edebilme, 
Yönlendirme, 
mesleki yeterlilik 
duygusu, güven, 
cinsiyet farklılığı, 
iletişim, korku, 
kendine güven 

 

 

 

 

ÖZ GÜVEN 

Öğretmenlik mesleğinin zorluklarını ve bu zorluklarla nasıl baĢ etmemiz 

gerektiğini az da olsa gördük(K-1). Ġdealler ile gerçek arasında ki farkı 

gördük. Bir gruba bir hareketi, bir olayı, bir davranıĢı öğretmenin 

zorluğunu, öğretmenin, vermiĢ olduğu huzuru hissettik. Ġyi bir beden 

eğitimi öğretiminin, bilgi ve tecrübe ile oluĢabileceğini öğrendim(K-4), 

Bunu dönemin baĢında çocuklara veremezsek bile dönem sonuna doğru, 

öğrencilere bir Ģeyler kazandırmanın tatmin edici ve mutluluk verici bir Ģey 

olduğunu hissettim (K-7). Özellikle öğrencilerle birlikte nasıl çalıĢmalar 

planlamamız gerektiğini, öğretmen olarak sınıfa yaklaĢım belirlemeyi, ses 

Zorluklarla baĢ etmek, 

mesleği tanımak, ideal 

ve gerçeğin farkına 

varmak, öğretim 

zorluğunun farkına 

varmak, bilgi ve 

tecrübenin önemi, 

öğretmenin verdiği 

mutluluk,  

 

 

 

 

 

MESLEKĠ 
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tonunun ne kadar önemli olduğunu, ders içinde konuları açıklarken 

kullanmam gereken kelimelerin açık ve net olması gerektiğini, ses tonu ile 

gruba hakimiyet kurmayı, gerektiğinde sert bir yapı çizerek öğrencilerin 

uyarılması gerektiğini, derslere gelmeden önce plan yapmanın yararlarını, 

stadyumda tüm öğrenci gruplarına hitap etmeyi, gerektiğinde sorumluluk 

almayı vb. bir çok Ģeyi öğrendim (K-10)…………………………  

 

BECERĠLERĠN  

YETERLĠLĠĞĠ 

Bu dersin öğretmenlik görevine baĢladığımızda daha tecrübeli olmamıza 

yardımcı olacağını düĢünüyorum (K-1), Staj uygulamasında öğretmenlik 

mesleğine ve iĢleyiĢine dair uygulamalarda bulundum, bu uygulamaların 

dıĢarıdan göründüğü gibi olmadığını, uygulama ve gözlemlerde bire bir 

yaĢadım(K-2), Her Ģeyden önemlisi Beden Eğitimi öğretmenlerinin diğer 

öğretmenlerden hiçbir farkı olmadığını, bundan dolayı spor odasına 

kapanıp dünyaya küsmeninde bir anlam ifade etmediğini öğrendim(K-2), 

Öğretmen moduna girmek diğer öğretmenler ile etkileĢimde bulunmak ve 

öğretmenliğin okulda gösterilmeyip ancak uygulama ile öğrenilecek, 

kazanılabilecek bir çok yönünü gördüm(K-4), Okul deneyimi dersi bana 

verimli plan yapmayı, zamanımı iyi kullanmayı, ses tonumu etkili bir 

Ģekilde kullanmayı, öğrencilerle iletiĢimi mi, ders araç gereçlerini verimli 

kullanmayı, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar gibi bir çok alanda 

kendimi geliĢtirmeme yardımcı oldu. (K-5),  Staj dersi, güçlü ve zayıf 

yönlerimi belirlemede karĢılaĢtığım zorluklarla ve imkansızlıklarla nasıl 

baĢa çıkmam gerektiği konusunda bana fikir verdi. Öğrencileri derse 

motive etmek, ilgilerini çekmek, güdülemek gerçekten çok zordu (K-6), 

Öğretmen olduğumuzda nasıl bir ortamla karĢılaĢacağımızı, hangi 

zorlukları yenmemiz gerektiğini, görevlerimizin neler olduğunu 

öğrendim(K-12),…   

Tecrübe, beden eğitimi 

öğretmeni, etkileĢim,  

verimli plan yapma,  

zaman kullanmak,  

araç kullanmak,  

bireysel farklılıkların 

farkına varmak,   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS VE AMAÇ 

ĠLE ĠLGĠLĠ 

FARKINDALIK 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 

Bir öğretmenin etkinlik ve etkililik derecesi, gerçek anlamda o öğretmenin öğrencileriyle 

iletiĢim kurmada gösterdiği becerinin düzeyi ve çeĢitliliği ile ölçülmektedir (Güçlü, 2003,). 

Sağlıklı ve etkili iletiĢim öğretimde en önemli becerilerden birisidir. Öğretimde öğretmeni 

baĢarıya götüren yollardan birisi, öğretmenin öğrencilerini ne kadar dinlediği ve kendi 

duygu ve düĢüncelerini onlarla ne kadar paylaĢtığıdır (Nakamura, 2000,s.165). Bu amaçla 

beden eğitimi öğretmen adaylarının, sınıf içi iletiĢim becerilerine ne oranda sahip oldukları 

ve öğretmenlik uygulaması dersi ile bu becerilerini ne oranda geliĢtirdikleri amacıyla 

yapılan bu çalıĢmada, öğretmen adaylarının iletiĢim beceri düzeyleri I. ve II. gözlem 

sonuçlarına göre çok yüksek düzeyde bulunmuĢtur (I. Gözlem x=103.11 ve II. Gözlem 

x=108.15). Elde edilen bu bulgular beden eğitimi alanı için sevindiricidir. Öğretmen 

adaylarının her iki uygulamada da yüksek puanlara sahip olmasının nedenleri arasında, 

uygulamaya gitmeden önce bölümde almıĢ oldukları bazı formasyon derslerinde (Okul 

Deneyimi II, Özel Öğretim Yöntemleri I ve II, Sınıf Yönetimi vb. gibi) çeĢitli mikro 

öğretim uygulamaları yapmaları, uygulamalarına iliĢkin dönütleri hem sözel, hem de görsel 

(kamera ve video) olarak ilgili öğretim elemanlarından almaları ve kendilerini bu anlamda 

yetiĢtirme fırsatlarının olması olabilir.  
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AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulaması dersinin sınıf içi 

iletiĢim becerilerini pek çok boyutta geliĢtirdiği söylenebilir.  Bu dersi alan öğretmen 

adaylarının öntestteki gözlem sonuçları ile sontestteki gözlem sonuçları karĢılaĢtırıldığında 

(Tablo 2), bir öğretmeni sınıf içinde baĢarıya götürecek pek çok becerinin kazanılmasına 

etki ettiği ifade edilebilir. Öğretmen adayları deneyime bağlı olarak sınıf ile daha rahat göz 

teması sağlayabilmiĢler, sınıfta espri yapabilmiĢler ve sınıf atmosferini rahatlatabilmiĢler, 

öğrencilere karĢı dürüst tavır sergileyip yapıcı eleĢtiriler yöneltebilmiĢler, sınıftaki 

problemlerin farkına varıp bunları çözebilmiĢler, dönüt-düzeltmeleri daha etkili 

kullanabilmiĢler ve farklı yöntemler ile derslerini iĢleyebilmiĢlerdir. Sağlıklı bir öğrenme-

öğretme ortamı için tüm bu özellikler son derece önemlidir ( Kuzu,2003,s.3; Dilekmen, 

2001,s.32; ġahin (Yanpar), 1998,s.29). ġahin (1998) sınıfta etkili bir iletiĢim için gerekli 

öğretmen özellikleri arasında akademik özellikler boyutunda öğrenme ortamını düzenleme, 

ders planı hazırlama, süreyi etkili kullanma, yöntem ve teknikleri etkili kullanma, ipucu, 

dönüt-düzeltme ve pekiĢtireç sağlama olarak açıklarken; sosyal özellikleri ise öğrenci 

özelliklerini tanıma, öğrencileri sevme, öğrenciler ile sağlıklı iliĢkiler kurma, 

sorumlulukları denk dağıtma ve sosyal kuralları belirleme ve uygun davranma olarak 

açıklamıĢtır. Öğretmen adayları deneyim kazanmaları ve öğretmenlik mesleğini, okulun 

Ģartlarını, öğrencileri tanımalarından ve kendilerinden beklenilenleri fark etmelerinden 

dolayı rahatlamıĢ ve sınıf içinde daha sağlıklı ve etkili iletiĢim becerileri göstermiĢ 

olabilirler. Bu görüĢ, öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanının lider 

olarak öğrencilerde “güven” duygusu yarattığını, motivasyonu arttırdığını ve dersi 

sevdirdiğini belirtmeleriyle desteklenmiĢtir. Bu sonuç ayrıca, öğretmenin eğitimci 

yeteneğinin yanı sıra, kiĢiliği ve anlayıĢı ile de ilgilidir. Katılımcıların ifadelerinde ortaya 

çıkan “etkili iletiĢim becerisine sahip staj öğretmeninin” gençlerin tutum ve davranıĢlarına 

biçim vermesi, ve onların geliĢimine katkıda bulunması açısından  önemlidir  (Kuzu,2003, 

s.3). 

Öğrenciler uygulama öğretim elemanını çok sevecen, canayakın, motive edici ve yol 

gösterici olarak algılamıĢlar (Tablo 3) ve öğretim elemanının anlaĢılır, açıklayıcı ve 

güvenilir olması, öğrencilerde kendilerine karĢı güven geliĢtirmelerini ve onunla kurdukları 

iletiĢimi model alarak benzer özellikleri sınıf içine taĢımıĢ olabilirler. Aydın(2004)‟a  göre, 

baĢarılı bir iletiĢimin önkoĢulu, öğretmenin öğrencilerine iyi bir model oluĢturmasıdır. 

Eğer kiĢi, model alınan bireyi kendisi gibi algılıyorsa ve kendine yakın buluyorsa, bu 

durumda modelden daha çok etkilenmektedir. Bu durum arkadaĢ-öğretmen tutumunun 

çoğunlukla etkili olmasının nedenlerinden biridir. Modelin etkinlik düzeyini belirleyen 



 161 

faktörlerin baĢında, tutarlılık, süreklilik, içtenlik gibi kiĢisel özellikler yer almaktadır. 

Sonuç olarak, öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanından etkilenmelerinin de 

elde edilen sonuçlar üzerine etkili olduğu söylenebilir.  

Bu araĢtırmanın sonucunda, öğretmenlik uygulaması (staj) dersi öğretmen adaylarının sınıf 

içi iletiĢim becerilerinin geliĢtirilmesi açısından etkili bulunmuĢtur. Elde edilen bu 

sonuçları tartıĢabilecek beden eğitimi alanında yapılmıĢ yeterince çalıĢmaya 

rastlanamamıĢtır. Bu nedenle bu çalıĢmanın bundan sonraki çalıĢmalara katkıda bulunması 

beklenmektedir. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN BESLENME ĠLE ĠLGĠLĠ  

TUTUMLARI VE BĠLGĠ DÜZEYLERĠ 

Erkan Faruk ġĠRĠN

                        Ġbrahim BOZKURT


 

GĠRĠġ 

 Beslenme eğitiminin; toplum sağlığının korunmasında, sağlıklı yaĢamda ve 

hastalıkların önlenmesinde çok önemli bir rolü vardır (USDA 2001). Beslenme eğitimi ve 

yüksek kaliteli besin tüketme; beslenme alıĢkanlıklarını (yeterli ve dengeli besin tüketme 

alıĢkanlıklarının geliĢtirilmesi ve yanlıĢ, olumsuz beslenme uygulamalarının ortadan 

kaldırılması) düzenleyip sağlık seviyesini yükselterek, kiĢinin hastalıklara karĢı direncini 

arttırmak için gereklidir (Luepker ve ark, 2001). 

                                                           

  ArĢ. Gör.; Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 


 Öğr. Gör.; Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 



 163 

 Okullara; toplumun tüm bireylerine kolay ve etkili bir biçimde ulaĢabildikleri için, 

besin maddelerinin bilinçli ve doğru kullanımının öğretilmesinde önemli görevler 

düĢmektedir. 

Türkiye‟de beslenme eğitimi örgün ve yaygın eğitim Ģeklinde verilmektedir. Örgün eğitim 

ilköğretim okullarının birinci kademesinde, genellikle ilkokul öğretmenleri, ikinci kademesinde ise iĢ eğitimi 

ve ev ekonomisi derslerinin içinde yer alan beslenme ile ilgili ünitelerde verilmektedir. Orta öğretim 

düzeyinde; meslek liselerinde, üniversite düzeyinde ise; aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği 

programlarında, beslenme ve diyetetik bölümlerinde, beden eğitimi öğretmenliği programlarında 

verilmektedir. Ayrıca sağlık ve aĢçılık meslek yüksekokullarında beslenme ile ilgili dersler okutulmaktadır 

(ġanlıer ve ġeren 2004). 

 Amerika‟da bulunan, hastalıkları kontrol ve önleme merkezleri insan sağlığının korunması 

hususunda en etkili stratejilerinden birinin de okul ve sağlık programlarında çocuklara, etkin bir beslenme 

eğitiminin verilmesi gerektiğini bildirmiĢtir (CDCP 1996). 

 Okulların sağlık programları içerisinde yer alan beslenme hizmetleri, sağlıklı nesillerin yetiĢtirilmesi 

açısından önemli bir faktördür (Briggs ve ark 2003). Okulların sağlık programları; Sağlık eğitimi, Sağlığın 

korunması, Hastalıkların önlenmesi, Sağlıklı bir yaĢama ulaĢma ve Okullardaki sosyal hizmetlerin 

birleĢtirilmiĢ bir bütünüdür. Bu konudaki bir baĢka değerlendirmeye ( CDCP 1996) göre de; beslenme 

hizmetleri, okulların sağlık programlarında olması gereken sekiz bileĢenden biridir. Diğer bileĢenler ise Okul 

çevresi, Sağlık eğitim müfredatı, Beden eğitimi müfredatı, Sağlık hizmetleri programı, DanıĢma, Fizyolojik 

ve Sosyal hizmetler programı, Aile ve Toplumsal bağlılık aktiviteleri ve Personel sağlığı geliĢtirme 

programlarından oluĢmalıdır. 

Beslenme hizmetleri; beden eğitimi, sağlık eğitimi, sağlık hizmetlerinin güçlü bileĢenlerinden olan 

fizyolojik danıĢma ve sosyal hizmetler programı ile bağlantılı olmalıdır. Diyetisyenlerin araĢtırmalarına göre, 

doğru beslenme; öğrenme, tasarlama ve fiziksel geliĢime olumlu katkılar sağlamaktadır. Doğru beslenme; 

beyin fonksiyonlarını ve sinirsel iletim aktivitelerini olumlu yönde etkileyerek, uyarılma ve motivasyon, 

dikkat (konsantrasyon), beceri, öğrenme yeteneği, sinirsel iletim, refleks, hafıza yeteneğinin olumlu yönde 

geliĢmesini sağlar (Pollitt 1993, Garrison  and Somer 1995, Wolfe ve ark 2001). 

Fiziksel aktivite ve beslenmenin entegrasyonu sonucunda kritik ve mükemmele yakın bir okul 

beslenme programının ortaya çıkacağı ve en iyi öğrenmenin iyi bir beslenmeye ilave olarak yapılan egzersiz 

sonucunda oluĢtuğu bilinen bir gerçektir. 

Beslenme ve beden eğitimi derslerini veren öğretmenlerin ders planlarını yaparken görüĢ 

alıĢveriĢinde bulunmaları,  öğrencilere iyi beslenmenin, fiziksel aktivite yeteneği ve sağlıklı bir hayat tarzı 

üzerine çok önemli etkilerinin olduğunu anlatmaları gereklidir. Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler, 

antrenmana has beslenme programının uygunluğu konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar (TNCS 2000). 

Bu çalıĢma, Milli eğitimde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin beslenme hakkındaki bilgi 

düzeylerini ve milli eğitim müfredatı ile hizmet içi eğitim programlarında yer alması hususundaki 

tutumlarını, belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 
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YÖNTEM 

AraĢtırma grubu; Konya il merkezinde bulunan Ġlköğretim okulları ve Lise kademelerinde görev 

yapan 69‟u Bayan 148‟i Erkek olmak üzere toplam 217 Beden Eğitimi öğretmeninden oluĢmuĢtur. 

Veri toplama aracı olarak Al-Rashed (1996) tarafından bildirilen ve güvenirlik katsayısı α=0.63 olan 

anket kullanılmıĢtır. Uygulanan bu anket 4 bölümden oluĢmuĢtur. Anket‟in 1. bölümünde demografik 

bilgileri öğrenmeye yönelik sorulara (7 soru); 2. ve 3. bölümünde beslenme bilgisini ölçmeye yönelik 

sorulara (39 soru) yer verilmiĢtir. Anketin 2. bölümünde cevapları doğru, yanlıĢ ve bilmiyorum 

seçeneklerinden oluĢan 25 soru, 3. bölüm ise çoktan seçmeli seçeneklerden oluĢan 14 soru bulunmaktadır. 

Anketin 4. bölümü ise beslenme ile ilgili tutumlarını belirlemeye yönelik sorulardan oluĢmuĢtur.  

Deneklere anket uygulaması yüz yüze yapılmıĢ ve anket uygulamasından önce deneklere çalıĢma 

hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Deneklerin Beslenme bilgilerini ölçmek için kullanılan 2. ve 3. bölümde verilen cevaplarla ilgili bir 

puanlama yöntemine gidilmiĢtir. Anketin 2. bölümünde verilen doğru cevaplara 2 puan, yanlıĢ cevaplara 0 

puan ve bilmiyorum seçeneğini iĢaretleyenlere; yanlıĢ bilmeye göre, bilmemeyi daha pozitif kabul ederek  1 

puan verilmiĢtir, 3. bölümde ise çoktan seçmeli seçeneklerden doğru cevabı iĢaretleyene 2 puan verilmiĢtir. 

Böylece Genel beslenme bilgisiyle ilgili bir sonuç elde edilmiĢtir. Beslenme bilgisi tam olan yani tüm 

soruları doğru cevaplayan 76 puan alacak Ģekilde puanlama yapılmıĢtır. Deneklerin baĢarı puanları buna göre 

hesaplanmıĢtır. 

Anket sorularına verilen cevaplar SPSS 12.0 (2003) paket programı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Beslenme ile ilgili bilgilerin ölçüsü olarak kabul edilen baĢarı puanlarının demografik değerler ve beslenme 

eğitimi ile ilgili tutumlar ile karĢılaĢtırılmasında Anova ve t testi kullanılmıĢtır. 

 

BULGULAR  

Tablo 1. Ankete Katılan Öğretmenlere Ait Demografik Özellikleri 

 F % Toplam 

Cinsiyet Erkek  148 68.2 217 

%100 Bayan 69 31.8 

 

YaĢ 

20-25 49 22.6 217 

%100 26-30 81 37.3 

31-35 45 20.7 

35 üzeri 42 19.4 

Medeni Durum Evli 137 63.1 217 

%100 Bekar 80 36.9 

 

 

ÇalıĢma yılı 

1-3 yıl 55 25.3 217 

%100 3-6 yıl 49 22.6 

6-9 yıl 63 29.0 

9-12 yıl 16 7.4 

12 üzeri 34 15.7 

Görev yapılan okul Ġlköğretim 113 52.1 217 

%100 Lise 104 47.9 

Son mezuniyet durumu Lisans 189 87.1 217 



 165 

Yükseklisans 28 12.9 %100 

 

Mezun olunan bölüm 

Spor Akademileri 18 8.3 217 

%100 BESYO 136 62.7 

Eğitim Fakülteleri BES Böl. 63 29.0 

AraĢtırma kapsamına alınan Beden eğitimi öğretmenlerinin demografik özellikleri Tablo 1‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 2. Ankete katılan öğretmenlerinin demografik verileriyle Genel Beslenme bilgileri ile ilgili baĢarı 

puanlarının karĢılaĢtırılması 

 Demografik veri Genel beslenme bilgisi puanları  

  N ortalama  SD Önem 

Cinsiyet Erkek  148 46.01 ± 7.33 P=0,000 

Bayan 69 51.13 ± 6.63 

YaĢ 20-25 49 46.57 ± 5.32 P=0.256 

26-30 81 48.24 ± 8.35 

31-35 45 46.44 ± 7.18 

35 üzeri 42 49.00 ± 8.09 

Medeni Durum Evli 137 47.24 ± 7.42 P=0.305 

Bekar 80 48.32 ± 7.60 

ÇalıĢma  

Yılı 

1-3 yıl 55 46.65 ± 6.68 P=0.475 

3-6 yıl 49 48.30 ± 6.83 

6-9 yıl 63 47.57 ± 7.76 

9-12 yıl 16 46.00 ± 7.65 

12 üzeri 34 49.17 ± 8.98 

Görev yapılan okul Ġlköğretim 113 47.36 ± 7.00 P=0.571 

Lise 104 47.94 ± 8.01 

Lisans Üstü Eğitim Lisans 189 47.92 ± 7.54 P=0.145 

Yükseklisans 28 45.71 ± 6.97 

Mezun olunan bölüm Spor Akademileri 18 47.66 ± 5.08 P=0.915 

BESYO 136 47.48 ± 7.17 

Eğitim F. BES Böl. 63 47.96 ± 8.72 

 

Beden eğitimi öğretmenlerinin demografik verileriyle Genel beslenme bilgileri ile ilgili baĢarı 

puanlarının karĢılaĢtırılması incelenmiĢ ve istatistiksel olarak anlamlılık Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

Tablo 3. Ankete katılan öğretmenlerinin Beslenme Eğitimine KarĢı Tutumları 

 K
esin

lik
le 

K
atılıy

o
ru

m
 

n
 (%

) 

K
atılıy

o
ru

m
 

n
 (%

) 

K
atılm

ıy
o
ru

m
 

n
 (%

) 

K
esin

lik
le 

K
atılıy

o
ru

m
 

n
 (%

) 

G
E

N
E

L
 

Liselerde veya üniversitelerde beslenme dersi 

gereklidir 

178 

(82.0) 

35 

(16.1) 

2 

(0.9) 

2 

(0.9) 

217 

(100) 

M.E.B. Beden eğitimi öğretmenlerine beslenme 

konusunda özel hizmet eğitimi vermelidir 

132 

(60.8) 

73 

(33.6) 

1 

(0.5) 

11 

(5.1) 

217 

(100) 

Okullarda Beslenme Eğitimi dersi verilmesi veya 

müfredatta yer alması önemlidir 

153 

(70.5) 

51 

(23.5) 

11 

(5.1) 

2 

(0.9) 

217 

(100) 
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Tablo 3‟de görüleceği gibi; öğretmenlerinin Beslenme eğitimine karĢı tutumlarını belirlenmiĢtir. 

Tablo 4.Ankete katılan öğretmenlerinin Beslenme ile ilgili aldıkları eğitimin düzeyi  

 H
iç 

n
 (%

) 

1
 

n
 (%

) 

2
 

n
 (%

) 

3
 v

e 

fazlası 

n
 (%

) 

G
E

N
E

L
 

Lise ve üniversitede okurken beslenme ile ilgili kaç 

ders aldınız 

37 

(17.1) 

95 

(43.8) 

51 

(23.5) 

34 

(15.7) 

217 

(100) 

Beslenme ile ilgili özel eğitim programına kaç kez 

katıldınız 

132 

(60.8) 

50 

(23.0) 

29 

(13.4) 

6 

(2.8) 

217 

(100) 

 

Ankete katılan öğretmenlerinin Beslenme ile ilgili aldıkları eğitimin düzeyi Tablo 4‟de yer 

almaktadır. 

Tablo 5. incelendiğinde, Ankete katılan öğretmenlerinin Genel Beslenme bilgileri ile ilgili baĢarı 

puanlarının, Beslenme Eğitimine KarĢı Tutumları ve Beslenme ile ilgili aldıkları eğitimin düzeyi ile 

karĢılaĢtırılması incelenmiĢ ve istatistiksel olarak anlamlılık verilmiĢtir. 

Tablo 5. Ankete katılan öğretmenlerinin Genel Beslenme bilgileri ile ilgili baĢarı puanlarının, 

Beslenme Eğitimine KarĢı Tutumları ve Beslenme ile ilgili aldıkları eğitimin düzeyi ile karĢılaĢtırılması 

 Tutum N %  SD Önem 

Liselerde veya üniversitelerde beslenme dersi 

gereklidir 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

178 

 

48.45 ± 7.82  

 

P=0.007 

 
Katılıyorum 35 44.02 ± 4.27 

Katılmıyorum 2 42.00 ± 0.00 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

2 44.00 ± 0.00 

M.E.B. Beden eğitimi öğretmenlerine beslenme 

konusunda özel hizmet eğitimi vermelidir 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

132 

 

48.71 ± 7.09  

 

P=0.005 Katılıyorum 73 46.72 ± 8.00 

Katılmıyorum 1 46.00 ± 0.00 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

11 40.90 ± 4.50 

Okullarda Beslenme Eğitimi dersi verilmesi veya 

müfredatta yer alması önemlidir 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

153 

 

49.13 ± 7.24 P=0.000 

Katılıyorum 51 44.39 ± 7.54 

Katılmıyorum 11 42.63 ± 3.47 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

2 44.00 ± 0.00 

Lise ve üniversitede okurken beslenme ile ilgili 

kaç ders aldınız 

Hiç 37 46.29 ± 7.46
b 

P=0.012 

 1 95 46.29 ± 8.24
b 

2 51 49.62 ± 6.69
a 

3 ve fazlası 34 49.88 ± 5.17
a 

Beslenme ile ilgili özel eğitim programına kaç 

kez katıldınız 

Hiç 132 48.58 ± 8.18 P=0.051 

 1 50 45.54 ± 7.11 

2 29 47.79 ± 3.68 

3 ve fazlası 6 43.66 ± 3.61 

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Beden eğitimi öğretmenlerinin Genel Beslenme bilgileri ile ilgili baĢarı puanları üzerine; yaĢ, 

medeni durum, çalıĢma yılı, görev yapılan okul, lisansüstü eğitim yapma ve mezun olunan bölüm‟ün her 
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hangi bir etkisinin olmadığı, buna karĢın bayanların baĢarı puanının erkelerden önemli düzeyde (p<0.001) 

yüksek olduğu ortaya konmuĢtur (Tablo 2). Al-Rashed (1996) tarafından yapılan benzer bir çalıĢmada, YaĢ, 

Cinsiyet, Medeni Durum, ÇalıĢma Yılı, Görev yapılan okul, Mezun olunan bölüm‟ün genel beslenme bilgisi 

üzerine önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiĢtir. Demirel (1997) tarafından yapılan bir araĢtırmada farklı 

sosyo-ekonomik düzeylerdeki bayanlara anket uygulanmıĢ ve bayanların %51.9‟u yiyecek hazırlama ile ilgili 

bilgileri annelerinden; %14.6‟sı yazılı basından, % 21.1‟i okullardan öğrendikleri saptanmıĢtır. Demirel 

(1997)‟in yaptığı bu araĢtırma sonuçlarına göre bayanların beslenme ile ilgili bilgilerinin önemli bir kısmını 

aile içinden aldığını göstermektedir. Yaptığımız bu çalıĢmada bayan beden eğitimi öğretmenlerinin beslenme 

bilgisini erkek öğretmenlerden daha yüksek olması lisans eğitimlerine ilave olarak aile ortamından aldıkları 

bilgilere de bağlı olduğu söylenebilir. Üzüm ve ark (2004) ile Saraçoğlu (1992) tarafından yapılan 

çalıĢmalarda benzer sonuçlar bulunmuĢtur. 

 Tablo 3‟den de görülebileceği gibi; öğretmenlerin; büyük çoğunluğunun beslenme eğitimine karĢı 

olumlu tutum içerisinde oldukları ortaya çıkmıĢtır. Diğer taraftan öğretmenlerin aldıkları beslenme eğitimi 

düzeyleri incelendiğinde; 37‟sinin eğitimleri süresince beslenme ile ilgili ders almadıkları, 95‟nin 1; 51‟nin 2 

ve 34‟ünün 3 ve daha fazla sayıda beslenme ile ilgili ders aldıkları belirlenmiĢtir. Beden eğitimi 

öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu (%60.8);  beslenme ile ilgili özel eğitim programlarına katılmadıklarını, 

diğerleri de en az 1 programa katıldıklarını ifade etmiĢlerdir (Tablo 4). 

  Tablo 5. incelendiğinde; beslenme eğitimine karĢı tutumları olumlu olan öğretmenlerin; beslenme ile 

ilgili baĢarı puanlarının olumsuz tutumu olan öğretmenlerin puanlarından önemli düzeyde (p<0.05) yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. Beslenme ile ilgili aldıkları eğitimi düzeyi verileri incelendiğinde; beslenme ile ilgili 

özel bir eğitim programına katılmıĢ olmanın baĢarı puanı üzerine önemli bir etkisi bulunmazken; lise ve 

üniversitede okurken beslenme ile ilgili alınan ders sayısı 2 ve üzerinde ders alınması baĢarı puanını 

yükseltmiĢtir (p>0.05). Bu sonuç meslek içi eğitim seminerlerinin amacına uygun olarak düzenlenmemiĢ 

olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

AraĢtırma sonucunda genel olarak beden eğitimi öğretmenlerinin istenilen düzeyde beslenme 

bilgisine sahip oldukları bulunmuĢtur. Bu konu ile ilgili olarak yapılan bazı çalıĢmalarda (Egesoy ve ark 

(2004), Corley ve ark (1990), Bedgood ve Tuck (1983)) spor eğitmenlerinin büyük çoğunluğunun sporcu 

beslenmesi ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olduğu sonucunu bulmuĢlardır.  Bu araĢtırmaların sonuçları 

yapılan bu çalıĢmada beden eğitimi öğretmenleri için bulunan değerleri desteklemektedir.  

 

ÖNERĠLER 

 Beden eğitimi öğretmenleri beslenme konusunda bilgilerini arttırmalıdır.  

 Okullarda eğitim gören çocukların beslenme problemlerindeki, iyileĢtirme ve geliĢtirmenin daha 

kısa süre içerisinde verimli olması ve uygulanabilirliği için mevcut programlar yeniden gözden 

geçirilmelidir. 

 Milli eğitim bakanlığı ve yüksek öğretim kurumları beslenme programlarını bütün öğretmen 

yetiĢtiren bölümlerin hazırlık programlarına eklemelidirler. 
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 Görev yapmakta olan öğretmenlerin araĢtırma sonunda aldıkları beslenme bilgisi skorlarının 

beklenilen seviyede olmasına rağmen, araĢtırmada çıkan sonuçlarda da belirttikleri gibi bu konuda 

periyodik olarak hizmet içi eğitim kurslarına katılmalıdırlar. 

 Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılacak hizmet içi eğitim kurslarının daha ciddi, amacına uygun 

ve üniversitelerle iĢbirliği yapılarak konunun uzmanlarına verilmesi sağlanmalıdır. 

 Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiĢtiren yüksek öğretim kurumları beslenme eğitimi ile ilgili 

dersleri yeniden gözden geçirmeli ve müfredatı yenilemelidir. 
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. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE 

DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI 

 

Ramiz ARABACI *                   Cemali ÇANKAYA* 

 

ÖZET 

ÇalıĢmamızın amacı, Bursa‟da görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 

Fiziksel Aktivite (FA) düzeylerini belirlemek. Bursa Merkez ve diğer ilçelerde görev 

yapan  250    Beden eğitimi öğretmenine (BEÖ) Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi 

(IPAQ) uygulandı.  Anket son 7 günde en az 10 dk yapılan FA ile ilgili sorular 

içermektedir. FA düzeyi;  Ġnaktif (FA1), Minimum Aktif  (FA2) ve HEPA aktif  (FA3) 

olmak üzere toplam 3 kategoride MET yöntemiyle belirlendi. BEÖ‟nin yaĢ, cinsiyet, okul 

türü, VKĠ, medeni durum, çocuk sayısı, saç rengi, ten, dominant taraf, alkol ve sigara içme 

durumlarına göre FA düzeyleri belirlendi. Elde edilen bulgularının değerlendirilmesinde 

frekans değerleri, çapraz tablo ve Ki-kare testi kullanılmıĢtır 

ÇalıĢmamıza katılan  bayan ve erkek BEÖ‟nin sırasıyla ortalama yaĢ 33,4 yıl ve 

39,9 yıl,  VKĠ 21,1 kg/m² ve 25,3 kg/m²‟ dir. BEÖ ortalama olarak 1380 dk/hf , 

cinsiyetlere göre ise erkekler 1607 dk/hf, bayanlar 999 dk/hf FA‟ de bulunduğunu, ayrıca 

BEÖ %20,8‟i, cinsiyetlere göre ise erkeklerin %21,2‟si, bayanların %20,0‟si fiziksel 

aktivitede bulunmadıklarını tespit ettik. 
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BEÖ‟nin %41,6 sı FA1, %41,6‟sı FA2 ve %16,8‟i ise FA3 kategorisinde yer 

aldığını görmekteyiz (p<0.05). VKĠ göre Zayıf, Hafif ġiĢman ve Hafif ġiĢman olan BEÖ 

en fazla FA1 grubunda (sırasyıla %100, %46,4, %66,7), Normal olan BEÖ ise en fazla 

(%44,7) FA2 kategorisinde yer almaktadırlar (p<0.05). Cinsiyetlere göre baktığımızda, 

bayanlar en fazla (%55) FA1 kategorisinde, erkekler ise en fazla (%44,7) FA2 grubunda 

yer aldığını görmekteyiz (p<0.05). Sigara içen BEÖ en fazla (%50,4) FA1 grubunda, sigara 

içmeyen BEÖ en fazla (%45,3) FA2, kategorisinde yer aldığını, tespit ettik (p <0.05)   

Sonuç olarak; Bursa‟da görev yapan BEÖ Ruhsal ve Fiziksel olarak kendilerini FA 

için hazır hissetmelerine rağmen Minimum Aktif kategorisinde olduklarını, ve dörtte biri 

hiç FA bulunmadığını, erkeklerin fiziksel aktiviteleri bayanlara göre daha fazla olduğunu, 

BEÖ oturarak veya yatarak  ortalama olarak günde 2 saat süre geçirdiklerini söyleyebiliriz 

Anahtar Sözcükler: Fiziksel, aktivite, öğretmen. 

 

*: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

 GiriĢ  

Fiziksel aktivite (FA), zinde ve neĢeli günlük yaĢam, vücudu hastalıklara karĢı 

korumak, alınan fazla enerjinin doğal bir Ģekilde harcanıp ĢiĢmanlığın önlenmesi, yaĢlanma 

ve yaĢlanmanın getirdiği organik gerilemenin yavaĢlatılması, solunum ve dolaĢım 

sistemlerinin üstün kapasiteye ulaĢması ve  bu kapasitenin korunması, sinirsel 

gerginliklerin azaltılması ve koroner damar hastalıklarının getirdikleri   ölüm olaylarını 

önleyici ve koruyucu etkinin arttırılması, kasa bağlı eklem dokularının sağlık ve iĢlerliğinin 

korunması, sosyal kaynaĢmanın sağlanıp yalnızlıktan kurtulmak ve duruĢ bozukluklarının 

önlenmesi etkili olmaktadır. 

Fiziksel aktivite (FA) hayatımızın tüm dönemlerinde psikolojik ve fiziksel sağlığı 

etkilemektedir (1). Teknolojinin sürekli ve sinsi geliĢmesi çevrede daha az fiziksel 

aktiviteyi gerektirmektedir. 1970‟lerde bilgisayar oyunlarının geliĢmesiyle çocuk, genç ve 

yetiĢkinler için rekreasyon aktivitelerde yeni çağa girilmiĢtir (2)  

Fiziksel aktivitenin fonksiyonel fayda sağlayabilmesi için dayanıklılık, kuvvet, 

denge ve esneklik içeren çok boyutlu egzersizlerden oluĢması gerekir ve riski azaltmak için 

baĢlangıçta çok düĢük yoğunluktan orta derece yoğunlukta yapılan fiziksel aktivitelere 

kadar gidilebilir. Ayrıca, aerobik yoğunlukta yapılan aktiviteler motivasyonu arttırmada 

önemlidir (3) 

Kanada‟da 1998 yılında yetiĢkinler için FA programları geliĢtirildi. Bu 

programlarda, yetiĢkinlere kiĢisel sağlıklarını en iyi fayda sağladığından orta yoğunluktaki 
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düzenli fiziksel aktiviteler önermektedir (4). Ayrıca Kanada Sağlık Sistemi‟ ne göre 

yetiĢkinlerin fiziksel aktivitelerini arttırarak, sağlık için daha az harcama yapılmaktadır (5) 

Rosenberger ve ark (6), ABD‟ de fiziksel inaktivite ve obezite epidemic boyutlara 

ulaĢtığını ifade etmektedirler. AraĢtırmacılar fiziksel inaktivite ile obezite ve sağlık 

harcamaları arasında doğru orantılı ve istatistiksel olarak anlamlı iliĢki olduğu ifade 

etmiĢlerdir.  

Kull, M (7) 18-45 yaĢları arasında olan bayanların boĢ zamanlarında yapılan 

fiziksel aktivite ile sağlık durumu, mental sağlık ve depresyonla iliĢkisini araĢtırmıĢtır. Bu 

araĢtırmada elde edilen sonuçlar, fiziksel aktif olan bayanlar daha iyi mental sağlığa, daha 

az depresyon ve daha iyi genel sağlık durumuna sahip olduklarını göstermektedirler. 

AraĢtırmacı, haftada 1-2 kez bile fiziksel aktivite de bulunan bayanların mental sağlığı 

pozitif yönde değiĢtiğini belirtmektedirler. 

 Carnegie, M.A. ve ark. (8) Yeni Kuzey Galler yetiĢkinler üzerinde yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada, fiziksel aktivitenin ve joggingin sağlığa faydası olduğunu belirtmektedirler. 

Larsson, I (9), bayan ve erkeklerin (133 erkek ve 139 bayan) 3 günlük fiziksel 

aktivite düzeylerini incelemiĢtir. AraĢtırmacı, erkekler bayanlara göre daha fazla oturarak, 

oysa bayanlar yürüyüĢ ve hafif yoğunluktaki egzersizlerle erkeklere göre daha fazla zaman 

geçirdiklerini tespit etmiĢtir. Ayrıca araĢtırmada, hem bayan hem de erkekler obezitenin 

artmasıyla fiziksel aktivitelerde bir azalma olduğunu belirtmektedir. 

 Bu güne kadar yapılan çalıĢmalar gösteriyor ki yüksek seviyede fiziksel aktivitede 

bulunan yetiĢkinlerde, birkaç kronik  hastalık ve ölüm riski azalmıĢtır. Bunlar hipertansyon 

(10, 11), kalp krizi (12), diabet (13), kolon ve üreme organları kanseri (14), obezite ve 

kronik sırt ağrıları (15, 16) 

Günümüzde bir çok ülkede morbidity ve ölüm risk profili hızla değiĢmektedir. 

Enfeksiyon hastalıkları azalmasına karĢı yaĢam biçimi ile ilgili hastalıklar artmaktadır (17). 

Kronik hastalıklar ile ilgili risk faktörleri bir çok bilimsel çalıĢmada araĢtırılmıĢ ve fiziksel 

aktivitenin önleyici rolü olduğu kanıtlanmıĢtır (18, 19, 20, 21). Örneğin, UlaĢım biçiminde 

yapılan çok küçük değiĢiklikler bile obezite karĢısında çok  büyük faydalar sağlamaktadır 

(22). Fiziksel aktivite önleyici rolü yanında çeĢitli hastalıklarının tedavisinde de 

önerilmektedir (23, 24). 

 Fiziksel aktivite seviyesini  ölçmek halk sağlığı için önemlidir. Fakat bu parametre 

ile ilgili literatürde 30 dan fazla yöntem bulunması sonuçları karĢılaĢtırmada bir zorluk 

olarak karĢımıza çıkmaktadır (25). Fizibilite ve fiyat masrafları nedeniyle bir çok 

araĢtırmacı anket kullanmayı tercih etmekte ve bu amaçla bir çok anket kullanılmaktadır 

http://web9.epnet.com/searchpost.asp?tb=1&_ug=sid+C049FF9A%2DC654%2D4847%2DB55F%2D0814352F0387%40sessionmgr6+dbs+aph+cp+1+1165&_us=hd+False+hs+True+cst+0%3B1%3B2+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+ri+KAAACB4A00098346+dstb+ES+mh+1+frn+11+6EFC&_uso=hd+False+tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2D+tg%5B0+%2D+st%5B2+%2D+st%5B1+%2D+st%5B0+%2Dphysical++activity++health+db%5B0+%2Daph+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+mdb%5B0+%2Dimh+2C6A&ss=AR%20%22Carnegie%2C%20M%2EA%2E%22&fscan=Sub&lfr=Lateral
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(26). Uluslar arası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ; www.ipaq.ki.SE) bu anketlerden 

birisidir.  

ÇalıĢmamızın amacı, Bursa‟da görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 

Fiziksel Aktivite Düzeylerinin IPAQ anketiyle belirlemek 

YÖNTEM 

Bursa Merkez ve diğer ilçelerde görev yapan toplam  650    Beden eğitimi 

öğretmeninden 250‟ine 01-25 Nisan 2005 tarihleri arasında Uluslararası Fiziksel Aktivite 

Anketi (IPAQ) uygulandı.  

IPAQ’ ın geliĢim süreci 

Dr. Micheal Booth (Sidney – Avustralya) 1996 yılında, toplumun sağlık ve fiziksel 

aktivite düzeylerini ve bunların arasındaki iliĢkisini incelemek için güvenilir ve geçerli bir 

anket tasarlamıĢtır. Bir yıl sonra Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Grubu bu 

ankete dayanarak IPAQ‟ı geliĢtirmiĢlerdir. IPAQ,  yetiĢkinlerin fiziksel aktivite ve sedanter 

hayat biçimlerini tespit etmek için kısa ve uzun form Ģeklinde tasarlanmıĢtır. 

1998-1999, 6 kıtada bulunan toplam 12 ülke ve 14 araĢtırma merkezinde IPAQ test 

– retest yöntemiyle güvenirlilik ve geçerlilik çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar 

neticesinde IPAQ fiziksel aktiviteyi belirlemek için güvenilir ve geçerli bir yöntem olduğu 

açıklanmıĢtır (27). 

AraĢtırmamızda IPAQ – kısa formunu uyguladık. Anket 4 ayrı bölüm ve toplam 7 

sorudan oluĢmaktadır. Anket, 18-69 yaĢları arasındaki yetiĢkinlere uygulanması tavsiye 

edilmektedir. Anket son 7 günde en az 10 dk yapılan FA ile ilgili sorular içermektedir. 

Ankette son haftada kaç gün ve her bir gün için ne kadar süre ile a) Ağır fiziksel aktiviteler 

(AFA), b) Orta yoğunlukta fiziksel aktiviteler (OFA), c) YürüyüĢ yapıldığını 

belirlenmektedir (Y). Son soruda ise günlük olarak hareket etmeden (oturarak, yatarak vs)  

harcanan zaman belirlenmektedir. Fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için MET 

yöntemiyle yapılmaktadır. 1 MET=3,5 ml/kg/dk. Ġstirahat halinde iken her kiĢi bir kg 

baĢına bir dakikada 3,5 ml oksijen tüketmektedir. IPAQ‟ta, AFA = 8.0 MET, OFA = 4.0 

MET, Y=3.3 MET olarak harcandığını kabul edilmektedir. Her bir kiĢinin haftada kaç gün 

ve nekadar süre ile AFA, OFA ve Y yaptığını tespit ederek bu üç farklı fiziksel aktiviteden 

harcanan toplam MET miktarı hesaplanmaktadır.  Örnek Tablo 1‟de verilmektedir 

Tablo 1: MET Yöntemiyle FA düzeylerinin belirlenmesi (örnek) 

Fiziksel Aktivite 

Tipi        

MET 1 günde/dk          hf/gün   Toplam 

Yürüme 3,3 30 5 495 MET-min/hf 

OFA 4,0 40 4 640 MET-min/hf 

http://www.ipaq.ki.se/
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AFA 8,0 30 3 720 MET-min/hf 

Toplam 1855 MET-min/hf 

Fiziksel Aktivite düzeyi 3 kategoride belirlenmektedir. 

I kategori:   Ġnaktif olanlar                : <600 MET-min/hf 

II kategori: Minimum Aktif olanlar : >600 – 3000 MET-min/hf 

III kategori:HEPA aktif olanlar       :<3000 MET-min/hf 

 

 Ġstatistiksel Yöntem: Elde edilen bulgularının değerlendirilmesinde frekans 

değerleri, çapraz tablo ve Ki-kare testi kullanılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGULAR 

 

Tablo2: BEÖ’nin YaĢ, Boy, Ağırlık, VKĠ, OBGGS ve  Aylık Gelirlerinin Ortalama, 

Min, Max ve SS Değerleri. 
Cinsiyet DeğiĢken YAġ 

(yıl) 

BOY 

(cm) 

Ağırlık 

(kg) 

VKĠ 

(kg/m²) 

OBGGS 

(dk) 

GELĠR 

(YTL) 

 

Bayan 

N=80 

%32 

x 33,40 167,9 59,5 21,1 132,3 1372,0 

Min. 25 157,0 50 17,9 ,00 740 

Max. 55 175,0 74 25 480 4000 

SS 7,08 4,7 6,7 2,0 160,2 750 

Erkek 

N=170 

%68 

  

x 39,9 175,9 78,2 25,3 135,7 1422,4 

Min. 25 160,0 60 20,5 ,00 600,00 

Max. 68 190,0 100 31,6 420 3000 

SS 9,4 6,7 10,2 2,9 126,9 494,7 

Toplam 

N=250 

%100 

  

x 37,8 173,3 72,2 23,9 134,6 1406,2 

Min. 25 157,0 50 17,9 ,00 600 

Max. 68 190,0 100 31,6 480, 4000 

SS 9,3 7,2 12,7 3,3 138,3 587,5 

VKĠ: Vücut kitle indeksi                                                                         X: Aritmetik ortalama       

OBGSG: Oturarak bir günde geçirdiği süre                                            Min: En düĢük değer                                    

GELĠR: Aile Aylık Gelir miktarı                                                            Max: En yüksek değer  

  

Tablo 2‟ e göre sırasıyla bayan ve erkek BEÖ‟nin ortalama YaĢ 33,4 yıl ve 39,9 yıl,  

VKĠ 21,1 kg/m², 25,3 kg/m², OBGGS 132,3 dk ve 135,7 dk, Aylık Gelir miktarları 1372 

YTL ve 1406 YTL olduğunu söylenebilir. 

    

 

 

                

     Tablo 3: BEÖ’nin FA’ye Ruhsal veya Fiziksel Olarak Hazır Olma Durumları 
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                                                                        CINSiĠYET    

      bayan        erkek                          toplam   

 

FIZUYGUN            evet       N               76        150                         226 

          %               95,0%        88,2%                         90,4% 

 

             hayır      N 4         20                        24 

          %  5,0%         11,8%                   9,6% 

 

         

RUHUYGUN             evet      N               68      158                      226 

         %              85,0%      92,9%                      90,4% 

 

                                   hayır       N               12       12                      24 

         %              15,0%       7,1%                          9,6% 

FIZUYGUN    : FA‟ye fiziksel olarak hazır 
RUHUYGUN  : FA‟ye ruhsal olarak hazır 

 

 Tablo3‟e bakıldığında BEÖ‟nin %90‟4‟ü Fiziksel ve Ruhsal olarak  hazır olduğunu, 

cinsiyetlere göre ise bayan BEÖ %95‟i Fiziksel ve %85‟i Ruhsal olarak, Erkek BEÖ 

%88,2‟si Fiziksel, %92,9‟u ruhsal olarak hazır olduğunu görülmektedir.  

 

 

 

Tablo 4: BEÖ’nin Alkol ve Sigara Ġçme AlıĢkanlıkları 
 

                                   CINSĠYET     

           bayan                erkek                        toplam 

ALKOL              evet         N       8                24                              32 

            %       10,0%                14,1%                   12,8% 

 

               hayır      N       60                96                              156 

           %        75,0%                56,5%                    62,4% 

 

               bazen     N      12               50                              62 

           %       15,0%               29,4%                   24,8% 

       

 SIGARA                 evet       N         52                  45                    97 

              %          65,0%                  26,5%                    38,8% 

 

                  hayır     N         28                  121                   149 

             %         35,0%                  71,2%                   59,6% 

 

                 bazen     N         4                  4                                 8 

             %         2,4%                  1,6%                          4,0% 

 

 Tablo 4‟e bakıldığında BEÖ %12,8‟i alkol ve %38‟8‟i sigara, cinsiyetler göre ise 

bayanların %10‟u alkol ve %65‟ i sigara, erkeklerin %14,1‟i alkol ve %26,5 sigara içtiğini 

görülmektedir. 

Tablo 5: BEÖ Fiziksel Rahatsızlıkları ve Mevsimlere Göre FA Yapma Tercihleri. 

 

                                                                                      CINSĠYET     

                        bayan                erkek                        toplam 
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MEVSIM                        kıĢ      N   0                  8                                        8 

                %    0%                  4,7%                                 3,2% 

                 ilkbahar     N                    20                  20                                 40 

                %                     25,0%                  11,8%                   16,0% 

                        yaz      N                    24                  28                                 52 

                %                     30,0%                  16,5%                               20,8% 

                 sonbahar    N   0                  8                                        8 

                %    0%                  4,7%                                  3,2 

            her mevsim    N                    36                  106                                 142 

                %                     45,0%                  62,4%                   56,8% 

 

RAHATSıZ yüksek tansyon    N                    0                                    5                                     5 

                               %                     0%                                 2,9%                                 2,0% 

  kalp rahatsızlığı   N                    4                 0                                       4 

                               %                     5,0%               0%                                   1,6% 

                     yok    N                    76                                  165                                241 

                               %                     95,0%               97,1%                  96,4% 

 

Tablo 5‟e göre BEÖ‟nin %56,8‟i her mevsimde, %20,8‟i yaz, %16‟sı ilkbaharda, 

%3,2‟si sonbahar ve kıĢ mevsimlerinde egzersiz yapmayı tercih ettiğini görmekteyiz. 

BEÖ‟nin %96,4‟ ü spor yapmayı engelleyen herhangi bir rahatsızlığı olmadığını, %2‟si 

yüksek tansyon ve %1,6‟sı kalp rahatsızlıkları olduğunu belirtmiĢlerdir.   

Tablo6: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi. 

Parametreler                       Toplam           Erkek                         Bayan 

N                                             250                 170                             80 

%                                            100                  68                              32 

Ortalama FA süresi ( dk/hf )  1380,16         1607                           898 

SS  ( dk/hf )                           1677,4            1875,4                        999 

Skewness                               2,2                   2                               1,6 

0 dk/hf FA %                        20,8%              21,2%                       20,0% 

Minimum ( dk/hf )                0                         0                             0 

Maximum ( dk/hf )               9360                9360                       3600                 

 

 

Tablo 6‟ya bakıldığında BEÖ ortalama olarak 1380 dk/hf , cinsiyetlere göre ise 

erkekler 1607 dk/hf, bayanlar 999 dk/hf FA‟ de bulunduğunu görmekteyiz. Ayrıca BEÖ 

%20,8‟i, cinsiyetlere göre ise erkeklerin %21,2‟si, bayanların %20,0‟si fiziksel aktivitede 

bulunmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

 

Tablo 7: BEÖ bazi demografik ve sosyo-ekonimik durumlarına göre FA durumları. 

DeğiĢken                   N      %         FA 1 %          FA2 %           FA3%             Ki-kare       

Toplam                     250    100        41,6               41,6                  16,8                  p<0.05 

YaĢ (yıl) 

     20-29                    52      20,8       61,5               30,8                   7,7  

     30-39                   109     43,6       40,4               51,4                   8,3                   p<0.05 

     40-49                    57      22,8       42,1               42,1                  15,8                 

     50 ve üstü             32      12,8       12,5               25,0                  62,5 

Okul Türü 

     Ġlköğretim            81       32,4       34,6              44,4                   21,0 

     Lise                     169      67,6       45,0              40,2                   14,8                 p>0.05 

VKĠ 
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    Zayıf                       8        3,2        100                  0                      0 

    Normal                 161     64,4         34,8             44,7                  20,5              

    Hafif ġiĢman          69     27,6         46,4             40,6                  13,0                 p<0.05  

    ġiĢman                   12        4,8         66,7             33,3                  0  

    AĢırı ġiĢman            0          0          0                    0                     0 

 Cinsiyet 

    Bayan                     80       32          55,0              35,0                10,0                  p<0.05 

    Erkek                    170       68          35,3              44,7                20,0 

Medeni Durum 

    Evli                        202    80,8         39,6              41,6               18,8                  p<0.05 

    Bekar                      36     14,4         66,7              22,2               11,1 

    BoĢanmıĢ                12       4,8         0                 100,0                 0 

Çocuk Sayısı 

     0                            52       20,8       61,5               30,8              7,7                     p<0.05 

     1                            89       35,6      36,0                44,9             19,1 

     2                            89       35,6      40,4                40,4             19,1 

     3 ve üstü               20         8,0       20                  60,0             20,0 

FA1: Fiziksel olarak inaktif 

FA2: Fiziksel olarak minimum aktif 

FA3: Fiziksel olarak Hepa aktif olanlar 

  

 

 

Tablo 7‟ye bakıldığında BEÖ‟nin %41,6 sı FA1, %41,6‟sı FA2 ve %16,8‟i ise FA3 

kategorisinde yer aldığını görmekteyiz (p<0.05). YaĢa göre en fazla FA Ģöyledir; 20-29 yaĢ  

%61,5‟ i FA1, 30-39 yaĢ %51,4‟ü FA2, 40-49 yaĢ %42,1‟i FA1 ve FA2, 50 yaĢ ve üstü 

%62,5‟i FA3 kategorisinde bulunuyorlar (p<0,05). Ġlköğretimde görev yapan BEÖ‟i en 

fazla %44,4‟ile FA2, Lisede görev yapan BEÖ ise en fazla %45 ile FA1 grubunda yer 

alanlar olduğunu görmekteyiz (p>.05). VKĠ göre Zayıf, Hafif ġiĢman ve Hafif ġiĢman olan 

BEÖ en fazla FA1 grubunda (sırasyıla %100, %46,4, %66,7), Normal olan BEÖ ise en en 

fazla (%44,7) FA2 kategorisinde yer almaktadırlar (p<0.05). Cinsiyetlere göre 

baktığımızda, bayanlar en fazla (%55) FA1 kategorisinde, erkekler ise en fazla (%44,7) 

FA2 grubunda yer aldığını görmekteyiz (p<0.05). Evli ve BoĢanmıĢ olan BEÖ en fazla 

(sırasıyla %41,6, %100) FA2 kategorisinde, Bekar BEÖ en fazla (%66,7) FA1 grubunda 

olduğunu görmekteyiz 

 

Tablo 8: BEÖ saç, ten,  göz rengi, alkol ile sigara içme durumlarına göre FA durumları.   

DeğiĢken                   N      %         FA 1 %          FA2 %           FA3%             Ki-kare       

Saç 

    Sarı                         36      14,4      44,4               33,3                 22,2                  p<0.05  

    Siyah                      98      39,2      49,0               32,7                 18,4 

    Kahverengi            48       19,2     50,0                33,3                 16,7   

    Kumral                  68       27,2      23,5               64,7                 11,8 

Ten  

    Açık                     156      62,4      33,3               46,2                 20,5                  p<0.05  

    Koyu                     94      37,6      55,3               34,0                 10,6 

Göz rengi 

    Mavi                    12        4,8       0                     66,7                 33,3                  p<0.05 
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    YeĢil                     16        6,4      52,0                 0                      48,0 

    Ela                        76       30,4     26,3                 57,9                15,8 

    Siyah                    32       12,8     75,0                 12,5                12,5 

   Kahverengi          114      45,6      45,6                 42,1                12,3 

Alkol 

   Evet                       32       12,8    62,5                 12,5                 25,0                 p<0.05  

   Hayır                   156       62,4    35,9                 43,6                 20,5  

   Bazen                    62       24,8    45,2                  51,6                 3,2 

Sigara 

   Evet                       97       38,8      50,4               40,4                 9,3                    p<0.05 

   Hayır                    149      59,6      35,3               45,3                19,5 

   Bazen                    4           1,6       0                    0                   100 

Dominant Taraf 

   Sol                         20          8,0     80,0                0                    20,0                  p<0.05 

   Sağ                       230        92,0    38,3                45,2               16,5 

 

FA1: Fiziksel olarak inaktif             

FA2: Fiziksel olarak minimum aktif            

FA3: Fiziksel olarak Hepa aktif olanlar 

 

 

 

 

Tablo 8‟e bakıldığında, saç rengine göre sarı, siyah ve kahverenginde olan BEÖ en 

fazla (sırasyıla %44,4, %49, %50) FA1 kategorisinde, Kumral olan BEÖ en fazla (%64,7) 

FA2 grubunda yer aldığını; Ten rengine göre, açık tenli olanlar en fazla (46,2) FA2 

grubunda koyu tenli olanlar en fazla (%55,3) FA1 grubunda yer aldığını; göz rengine göre 

yeĢil, siyah ve kahverengi olanlar en fazla (sırasıyla %52,0, %75, %45,6) FA1 

kategorisinde, Mavi ve Ela renginde olanlar en fazla (sırasıyla %66,7, %57,9) FA2 

kategorisinde yer aldığını; Alkol kullanan BEÖ (62,5) en fazla FA1 kategorisinde, alkol 

kullanmayan ve bazen kullanan BEÖ en fazla (sırasıyla %43,6, 51,6) FA2 kategorisinde 

yer aldığını; sigara içen BEÖ en fazla (%50,4) FA1 grubunda, sigara içmeyen BEÖ en 

fazla (%45,3) FA2, Bazen sigara içenler ise en fazla (%100) kategorisinde yer aldığını, 

dominant tarafı sol olanların en fazla (%80) FA1 grubunda, dominant tarafı sağ olanlar ise 

en fazla (%45,2) FA2 kategorisinde yer aldıklarını görüyoruz (p <0.05)   

 

TARTIġMA 

Bilimsel çalıĢmalarda elde edilen bulgular ve sonuçlar gösteriyor ki düzenli FA 

vücut için yaĢam boyunca ĢaĢırtıcı faydalar olduğu göstermektedir. FA‟nin getirmiĢ olduğu 

en büyük fırsatlardan biri de uzun yıllar baĢkalarına bağımsız olarak yaĢamak,  sakatlıkları 

ve yetersizlikleri azaltmak, orta yaĢ ve yaĢlılıkta kaliteli yaĢamda geliĢmektir  (3, 28, 29). 
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Hallal P.C. (35) yapmıĢ olduğu çalıĢmada, Erkeklerde VKĠ  arttıkça fiziksel 

inaktivite  de arttığını tespit etmiĢtir. 

Tablo 9: VKĠ değerlerine göre  gruplandırma - Dünya Sağlık Örgütü WHO 

(1). 

Gruplar Zayıf Normal Hafif ġiĢman ġiĢman obez AĢırı ĢiĢman  

VKĠ kg/m² <18,5 18,5-24,9 25,0-29,9 30,0-39,9 40 ve üstü 

ÇalıĢmamıza katılan bayan ve erkek BEÖ‟nin ortalama YaĢı sırasıyla 33,4 yıl ve 

39,9 yıl,  VKĠ 21,1 kg/m², 25,3 kg/m². Bu tablo‟ya göre çalıĢmamıza katılan 

BEÖ‟nin %3,2‟si Zayıf, %64,4‟ü Normal, %27,6‟sı Hafif ġiĢman ve %4,8‟i ġiĢman 

grubunda olduğunu söyleyebiliriz. 

ÇeĢitli araĢtırmalar (30, 31) Fiziksel inaktivite ve yaĢ arasındaki pozitif iliĢki 

olduğunu göstermektedir. Ancak bizim çalıĢmamızda elde ettiğimiz bulgulara göre yaĢla 

fiziksel aktivite arasında pozitif iliĢkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Pivarnyk ve ark (33) Mchigan eyaletindeki 1635 bayan ve 1208 erkek yetiĢkinin 

farklı sezonlardaki boĢ zaman aktivitelerini karĢılaĢtırmıĢlardır. Enerji harcaması ilk bahar 

(17.5 ± 0.8 kcal·kg-1·wk-1) ve yaz (17.5 ± 0.7 kcal·kg-1·wk-1) mevsimlerinde kıĢ (14.8 ± 

0.7 kcal·kg-1·wk-1) ve son bahar (15.0 ± 0.7 kcal·kg-1·wk-1) mevsimlerine göre daha 

fazla olduğu (p<0.05), fiziksel aktiviteler yazın (58.6 ± 1.6 min)  kıĢa (53.4 ± 1.8 min) göre 

daha fazla sürdüğü (p<0.05), fakat yoğunluk (4,6± 0.1  ve sıklık (3.1 ± 0.1/ bir haftada)  

açısından mevsimler arasında bir fark olmadığını açıklamıĢlardır. 

ÇalıĢmamıza katılan BEÖ‟nin %56,8‟i her mevsimde, %20,8‟i yaz, %16‟sı 

ilkbaharda, %3,2‟si sonbahar ve kıĢ mevsimlerinde egzersiz yapmayı tercih ettiğini 

görmekteyiz. 

Yapılan  iki araĢtırmada, Avustralya (30) ve ABD (32) fiziksel inaktivite yaygınlığı 

sırasıyla %67,7 ve %68,0 olarak belirlenmiĢtir. Güney Brezilya‟ daki Barros ve Nahas (33)  

endüstriyel iĢçilerin fiziksel inaktivite %68,1 olarak belirlenmiĢtir.   

Hallal P.C. (35), Brezilya‟nın Pelotas Ģehrinde yapmıĢ olduğu araĢtırmasında 

yetiĢkinlerin (n=3182)  %41,1‟i fiziksel inaktif olarak olduğunu saptamıĢtır. Bu 

araĢtırmada, yetiĢkinlerin % 26,4‟ü (erkekler %25,3, bayanlar %27,2) hiç fiziksel aktivite 
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yapmadıklarını tespit emiĢtir. Bu araĢtırmada ortalama olarak 748 dk/hf ( bayanlar 711,7, 

erkekler 797,9 dk/hf) fiziksel aktivite yaptıkları belirtilmiĢtir.. 

AraĢtırmamızda,  BEÖ‟nin %41,6 sı FA1, %41,6‟sı FA2 ve %16,8‟i ise FA3 

kategorisinde yer aldığını görmekteyiz (p<0.05). Ayrıca BEÖ ortalama olarak 1380 dk/hf , 

cinsiyetlere göre bakıldığında ise erkekler 1607 dk/hf, bayanlar 999 dk/hf FA‟ de 

bulunduğunu görmekteyiz. Ayrıca BEÖ %20,8‟i, cinsiyetlere göre ise erkeklerin %21,2‟si, 

bayanların %20,0‟si fiziksel aktivite yapmadıklarını tespit ettik. Bizim elde ettiğimiz 

sonuçlar Hallal‟ın elde etmiĢ olduğu sonuçlarına paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Birkaç çalıĢmada ten ve fiziksel aktivite arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır (36, 37). 

ABD de adolesanlara yapılan çalıĢmada (37) önemli etnik farklılıklar FA (düĢük, orta ve 

Ģiddetli activiteler) ile fiziksel inaktivite (televizyon video seyretme, video oyunları, 

bilgisayar) ve ĢiĢmanlık rarasında iliĢki olduğunu göstermektedir.  

 

Hallal‟ın çalıĢmasında (35) açık tenliler daha fazla inaktif olarak tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda ise, açık tenli olanlar en fazla (%46,2) FA2 grubunda koyu tenli olanlar en 

fazla (%55,3) FA1 grubunda yer aldığını, ayrıca açık tenlilerin %20,5‟i FA3 grubunda yer 

alırken koyu tenli olanların ancak %10‟6‟sı FA3 grubunda yer almaktadır. 

 AraĢtırmamızda, saç rengine göre sarı, siyah ve kahverenginde olan BEÖ en fazla 

(sırasyıla %44,4, %49, %50) FA1 kategorisinde, Kumral olan BEÖ en fazla (%64,7) FA2 

kategorisinde yer aldığını; göz rengine göre yeĢil, siyah ve kahverengi olanlar en fazla 

(sırasıyla %52,0, %75, %45,6) FA1 kategorisinde, Mavi ve Ela renginde olanlar en fazla 

(sırasıyla %66,7, %57,9) kategorisinde yer aldığını; Alkol kullanan BEÖ (62,5) en fazla 

FA1 grubunda, alkol kullanmayan ve bazen kullanan BEÖ en fazla (sırasıyla %43,6, 51,6) 

FA2 grubunda yer aldığını; dominant tarafı sol olanların en fazla (%80) FA1 kategorisinde, 

dominant tarafı sağ olanlar ise en fazla (%45,2) FA2 grubunda yer aldıklarını görüyoruz (p 

<0.05 

Hallal P.C. araĢtırmasında (35) tek baĢına yaĢayanlar PĠ düzeyleri daha fazla 

olduğunu belirlemiĢtir. Hallal P.C. (35), inactivite ile yaĢ ve sosyoekonomik durum ile 

pozitif iliĢki, sağlık durumu ile negatif iliĢkisi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, beyaz tenli 

olanlar ve tek baĢına yaĢayan bayanlar evli olanlara göre fiziksel inaktivite daha fazladır. 
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Burton N.W. and G. Turrell’ in araştırmasında (30) çocuk bakmakla yükümlü 

olan anne-babalar, anne-baba olmayanlara, evli olmayan ve çocuk olmayan anne-babalara 

göre daha az fiziksel aktivite yaptıklarını ortaya konmaktadır.  

AraĢtırmamızda, Çocuksuz olanların %61,5‟i, oysa 1, 2, 3 ve üstü çocuğu olan 

BEÖ sırasıyla %36, % 40, %20‟si FA1 kategorisinde aldığını;  Çocuksuz olanların 

%7,7‟si, oysa 1, 2, 3 ve üstü çocuğu olan BEÖ sırasıyla %19,1‟i, %19,1‟i ve %20‟si FA3 

kategorisinde yer aldığını görüyoruz. Böylece Çocuklu olan BEÖ2nin FA daha fazla 

olduğunu söyleyebiliriz 

Hallal‟ın (35) çalıĢmasında bekar veya tek baĢına yaĢayan bayanların fiziksel 

aktiviteleri evli olanlara göre daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir 

AraĢtırmamızda, Evli BEÖ %39,62 FA1,  %41,6 sı FA, %18,8‟i FA3 kategorisinde 

olduğunu, bekar BEÖ %66,7‟si FA1, %22,2‟si FA2, %11,1‟i FA3 kategorisinde yer 

aldığını tespit ettik. Bu bulgulara göre evli BEÖ fiziksel aktifviteleri daha fazla olduğunu 

ve Hallal‟ın çalıĢmasıyla paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Avustralya‟da yapılan bir çalıĢmada (30) sigara içenler arasında yüksek fiziksel 

inaktivite olduğunu açıklamıĢtır. AraĢtırmamızda sigara içen BEÖ enfazla (%50,4) FA1 

grubunda, sigara içmeyen BEÖ en fazla (%45,3) FA2, Bazen sigara içenler ise en fazla 

(%100) grubunda yer aldığını, 

alkol kullanan BEÖ (62,5) en fazla FA1 grubunda, alkol kullanmayan ve bazen kullanan 

BEÖ en fazla (sırasıyla %43,6, 51,6) FA2 grubunda yer aldığını görmekteyiz.  

AraĢtırmamıza katılan BEÖ, OBGGS bayanlar 132,3 dk/gün ve erkekler 135,7 

dk/gün,. %90‟4‟ü Fiziksel ve Ruhsal olarak  hazır olduğunu, cinsiyetlere göre ise bayan 

BEÖ %95‟i Fiziksel %85‟i Ruhsal olarak, Erkek BEÖ %88,2‟si Fiziksel, %92,9‟u ruhsal 

olarak hazır olduğunu görülmektedir. Ġlköğretimde görev yapan BEÖ‟i enfazla %44,4‟ile 

FA1, Lisede görev yapan BEÖ ise en fazla %45 ile FA1 grubunda yer alanlar olduğunu 

görmekteyiz (p>0.05).  

Sonuç olarak;  
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1. Bursa‟da görev yapan BEÖ Minimum Aktif kategorisinde olduklarını, ve dörtte 

biri hiç FA bulunmadığını,  

2. Erkeklerin fiziksel aktiviteleri bayanlara göre daha fazla olduğunu,  

3. YaĢla birlikte FA arttığını, evli olan BEÖ‟nin bekar veya boĢanmıĢ olanlara 

göre FA daha fazla olduğunu,  

4. Çocuk sahibi olan BEÖ‟nin FA durumları çocuksuz olanlara göre daha fazla 

olduğunu, 

5. VKĠ “Normal”  grubunda olanların FA durumları diğerlerine göre daha fazla 

olduğunu, 

6. Sigara içmeyenler BEÖ FA durumları içenlere göre daha fazla olduğunu, 

7. Açık tenli olan BEÖ koyu tenli olanlara göre FA daha fazla olduğunu, 

8. BEÖ oturarak veya yatarak  ortalama olarak günde 2 saat süre geçirdiklerini, 

9. BEÖ Ruhsal ve Fiziksel olarak kendilerini FA için hazır bulduklarını ve her 

mevsimde FA  yapmayı tercih ettiklerini söyleyebiliriz 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ SORUNLARININ CĠNSĠYET 

FAKTÖRÜ AÇIġINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1M.N.Salman.,2 E .R. Çalgın.,3 S.Salman 

1.Niğde Üniversitesi,Aksaray BESYO,2.Beden Eğitimi Öğretmeni,MEB.,3.H.Ü.Spor Bil.Tek.Y.O. 

 

Purpose of the Study 

 This study is prepared to analyze the way the physical education teachers approach 

to subjects related to their profession and to state their major problems . 95 teachers, (50 

male and 45 female) are chosen as the sample. The results are analyzed by taking the 

gender difference into consideration, to find out if there is statistically meaningful 

difference between the attitude of male and female teachers towards their profession and 

their problems. 

Method 

http://web20.epnet.com/authHjafDetail.asp?tb=1&_ug=sid+FCA55687%2DA90D%2D4448%2DA481%2DF963C6BD615A%40sessionmgr6+dbs+aph+cp+1+FEE7&_us=hd+False+hs+True+cst+0%3B1%3B2%3B3%3B4+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+dstb+ES+ri+KAAACB3B00007757+4FF8&_uso=hd+False+tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2D+tg%5B0+%2D+st%5B2+%2D+st%5B1+%2Dsport+st%5B0+%2Dleisure+db%5B0+%2Daph+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+F02C&db=aphjnh&bs=JN%20%22Medicine%20%26%20Science%20in%20Sports%20%26%20Exercise%22&fc=T
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 A questioner, which is composed of two parts, was prepared. The first part has 7 

main questions to find out the state of the main interested subject and personal information. 

The second part has 12 questions to find out the professional strategies of teachers and 

their main problems. In data analysis, frequency, percentages, variance and correlation test 

between two independent variables (x²) are statistically analyzed. 

Results 

 This study has analyzed the situation of the physical education teachers  and found 

out that they have problems in the areas covered by thesis. The list of importance level of 

these problems is listed. It has been found out that approaches and problems of male and 

female teachers are similar. Statistically for most of the questions, there is not significant 

difference between the two genders (p>0.05), for some of the questions, an insignificant 

difference (p<0.05) has been found in between the two genders. 

AraĢtırmanın Amacı 

  Bu araĢtırma; halen faal olarak  görev yapmakta olan beden eğitimi 

öğretmenlerinin, branĢları ile ilgili çeĢitli konulara yaklaĢımlarını öğrenmek ve mesleki 

sorunlarını tespit etmek amacı ile hazırlanmıĢtır. AraĢtırmada 50‟si erkek, 45‟i bayan 

olmak üzere toplam 95 beden eğitimi öğretmeni örneklem grubu olarak  alınmıĢtır. Ayrıca 

sonuçlar cinsiyet faktörü açısından değerlendirilerek erkek ve bayan öğretmenlerin mesleki 

yaklaĢımları ile mesleki sorunlara bakıĢları arasında anlamlı bir fark olup olmadığıda 

araĢtırılmıĢtır. 

Metot ve Materyal 

Verileri toplamak amacı ile iki bölümden oluĢan bir anket  hazırlanmıĢtır. Beden eğitimi 

öğretmenleri ile yapılan görüĢmelerden  ve literature bilgilerinin ıĢığında elde edilen verler  araĢtırmacı 

tarafından  anket Ģekline dönüĢtürülmüĢtür.. Anket uygulamasına geçilmeden önce denek grubuna yapılan 

test-tekrar test uygulaması sonucunda güvenirlik katsayısı r= 84,7 olarak elde edilmiĢtir. AraĢtırmada 

öğretmenlerin bu önermelere katılma derecelerini belirlemek için“beĢli likert”tipi ölçek  kullanılmıĢtır. 

 Birinci bölümde kiĢisel bilgilere ve konu ile ilgili durum  tespitini  sağlamak  amacı 

ile 7 temel önermeye yer verilmiĢtir. Ġkinci bölümde ise öğretmenlerin mesleki 

yaklaĢımlarını ve sorunlarını tespit etmek amacı ile beden eğitimi ve spor ile ilgili 12  

önerme yer almıĢtır. Verilerin analizinde; frekans, yüzdeler ve  iki bağımsız değiĢken 

arasındaki  anlamlılık testi (x²) kullanılarak  istatistiksel olarak analiz edilmiĢtir. 

Sonuç  

  Yapılan çalıĢma sonucunda halen faal olarak görev  görev yapmakta olan 

beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları ile ilgili durum tespiti  yapılmaya 

çalıĢılmıĢtır.Mesleki sorunlar,ders,malzeme ve tesis,ders dıĢı egsersizler,veli,sporcu 

öğrenciler,norm kadro uygulaması ve mesleki saygınlık  baĢlıkları altında incelenmeye 

çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda öğretmenlerin bazı mesleki  sıkıntılarının ve  

sorunlarının mevcut olduğu  görülmüĢtür. Ayıca bu sorunların önemlilik sırası da ortaya 

konmuĢtur. Sorunlar itibariyle önermelerin çok büyük çoğunluğunda erkek ve bayan 

öğretmenler arasında  bir fark olmamakla birlikte ( 9 önermede p>0.05)  bazı önermelerde 

( 3 önermede p<0.05)cinsiyet açısından anlamlı  farklar olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

BULGULAR 

AraĢtırmanın bu bölümünde, hazırlanmıĢ olan anketle  beden eğitimi öğretmenleri  hakkındaki 

kiĢisel bilgilerede ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında yer alan öğretmenlerin % 52.6 „sı erkek,% 47.4‟ ü 

bayandır.Öğretmenlerin % 74.7 si 30 yaĢ ve altında yer alırken % 25.3 „ü daha büyük yaĢ 

grubundadır.Öğretmenlerin % 68.4‟ü  evli olup,% 31.6 sı bekardır.AraĢtırma kapsamında yer alan 
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öğretmenlerin% 5.26‟sı yüksek lisans yapmıĢ olup,%57.8 „si hizmet içi eğitim kurslarından 

yararlanmıĢtır.AraĢtırmada  öğretmenlerin % 63.1‟i il merkezlerinde görev yapmakta olduğu ve % 9.3 „ nün 

bir spor salonuna sahip olduğu tesbit edilmiĢtir. 

 

 Tablo-1: “Beden Eğitimi Dersinin Haftada Ġki Saat Olması Yeterli Değildir” Önermesine Verilen 

Cevapların Dağılımı 

Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan Toplam 

f % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 21 42.0 9 16.0 30 31.5 

Katılıyorum 15 30.0 21 48.0 36 37.9 

Kararsızım 5 10.0 4 12.0 9 9.5 

Katılmıyorum 9 18.0 8 24.0 17 17.9 

Hiç Katılmıyorum - - 3 - 3 3.2 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 5,2                           Anlamlılık düzeyi = 0,161                             P>0.05  

 Tablo-1‟ de görüldüğü gibi öğretmenlerin % 69.4 „ ü beden eğitimi derslerinin haftalık ders saatini 

yeterli bulmamaktadırlar. Bu görüĢte olmayan öğretmenler ise % 21.1 „ oranındadır. 

 Tablo-2: “Okulumuzda Bulunan Spor Koluna Ait Malzemeler Yeterli Değildir” Önermesine Verilen 

Cevapların Dağılımı 

Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan Toplam 

f % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 25 50.0 10 22.2 35 36.8 

Katılıyorum 13 26.0 16 35.6 29 30.5 

Kararsızım - - - - - - 

Katılmıyorum 10 20.0 15 33.3 25 26.4 

Hiç Katılmıyorum 2    4.0 4  8.9 6  6,3 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 2,4    Anlamlılık düzeyi = 0,51           P>0.05 

 Tablo-2‟de okul spor koluna ait malzeme durumunun yeterli olup ,olmadığı sorgulanmıĢtır.Buna göre, 

Öğretmenlerin  % 36.8‟i‟nin yeterli malzemeye sahip olmadıkları görüĢünde oldukları belirlenmiĢtir.% 30.5‟i 

ise  bu önermeye katıldığı konusunda görüĢ belirtmiĢlerdir. Beden Eğitimi dersi için yeterli malzemeye sahip 

olduğunu belirten öğretmenlerin oranı ise  % 32.7 „ dir. Bu sonuç, derslerde gerekli malzeme yeterliliğinin  

okuldan okula farklılık göstermekte  olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

 

 

 Tablo-3: “Okulumuzun Spor Saha ve Tesisleri Yeterli Değildir” Önermesine 

Verilen Cevapların Dağılımı 

Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan Toplam 

F % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 35 70.0 15 33.3 50 52.6 

Katılıyorum 10 20.0 18 40.0 28 29.5 

Kararsızım - - - - - - 

Katılmıyorum 4 8.0 9 20.0 13 13.7 

Hiç Katılmıyorum 1   2.0 3 6.7 4 4.2 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 8,6   Anlamlılık düzeyi = 0,029           P<0.05 

  Tablo-3 de Okul spor saha ve tesislerinin yeterli olmadığını savunan  erkek 

öğretmenlerin oranı % 70‟ dir. Bayan öğretmenlerin ise bu önermeye tamamen katılanların 

oranı % 33.3‟dür. Bu önermeye verilen cevaplara göre  erkek öğretmenler ile bayan 
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öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (P<0.05). Bu durumu erkek 

öğretmenlerin  memnuniyetsizlikleri bayan öğretmenlere  göre çok  daha fazla olduğu 

Ģeklinde  açıklanabilir. 

 Tablo-4: “Spor Salonu Yetersizliğine Bağlı Olarak KıĢın Derslerin  Sınıfta ĠĢlenmek Zorunda Kalmak 

Ders Verimliliğini Büyük Ölçüde Etkilemektedir” Önermesine Verilen Cevapların Dağılımı 

Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan 
Toplam 

f % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 30 60.0 19 42.2   49 51.7 

Katılıyorum 11 22.0 20 44.5   31  32.6 

Kararsızım 4  8.0 1 2.2 5 5.2 

Katılmıyorum 4  8.0 4 8.9 8 8.4 

Hiç Katılmıyorum 1    2.0 1 2.2 2 2,1 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 1,8   Anlamlılık düzeyi = 0,781           P>0.05 

 Tablo-4‟ de Spor salonu ve benzer tesislerin yetersizliğine bağlı olarak ders verimliliğinin özellikle kıĢ 

aylarında düĢüĢ göstermekte olduğunu belirten öğretmenlerin oranı  % 84.3 „  olarak bulunmuĢtur. Bu sorun , 

beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki açıdan  karĢılaĢtıkları sorunların  en baĢında gelmektedir 

Tablo-5: “Beden Eğitimi Dersi Müfredat Programının Yeni Bir Düzenlemeye Ġhtiyacı Vardır” Önermesine 

Verilen Cevapların Dağılımı 

Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan 
Toplam 

f % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 30 60.0 25 55.5   55 57.9 

Katılıyorum 11 22.0 15  33.3   26  27.4 

Kararsızım 4  8.0 2 4.5 6 6.3 

Katılmıyorum 4  8.0 1 2.2 5 5.3 

Hiç Katılmıyorum 1    2.0 2 4.5 3 3.1 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 1,3   Anlamlılık düzeyi = 0,881           P>0.05 

 Tablo-5‟te öğretmenlerin % 85.3‟nün Beden eğitimi ders programının yeni bir düzenleme gerektirdiği 

konusunda görüĢ birliği içinde oldukları,cinsiyetler arasında da bir fark bulunmadığı görülmektedir. 

 Tablo-6: “Okul idaresi Ders DıĢı Egzersiz Faaliyetlerimin GerçekleĢmesinde Her Türlü Kolaylığı 

Göstermektedir” Önermesine Verilen Cevapların Dağılımı 

Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan Toplam 

f % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 13 26 14 31.1 27 28.4 

Katılıyorum 18 36 21 46.7 39 41.1 

Kararsızım 5 10 2  4.4 7  7.4 

Katılmıyorum 11 22 7 15.6 18 18.9 

Hiç Katılmıyorum 3    6 1  2.2 4 4.2 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 2,8    Anlamlılık düzeyi = 0,604           P>0.05 

 Tablo-6‟ da öğretmenlerin  % 69.5 „nin ders dıĢı  faaliyetlerde okul idaresinin desteklerini gördüklerini 

ve herhangi bir problemlerinin olmadığı belirtmiĢlerdir. Öğretmenlerin % 23.1 „ i ise bu konudaki 

memnuniyetsizliklerini ifade etmiĢlerdir. 

 

 Tablo-7: “Veliler Çocuklarını Okulun Sportif Faaliyetlerinde Yer Almaları Konusunda TeĢvik 

Etmemektedir” Önermesine Verilen Cevapların Dağılımı 
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Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan Toplam 

f % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 25 50 12 28 37 38.9 

Katılıyorum 19 38 22 60 41 43.2 

Kararsızım 1 2 1 4 2  2,1 

Katılmıyorum 5 10   10 8 15 15.8 

Hiç Katılmıyorum -    - - - - - 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 3,9   Anlamlılık düzeyi = 0,362                           P>0.05 

 Tablo-7‟ de  öğrenci velilerinin okulun spor faaliyetlerinde  çocuklarının yer almaları konusunda 

isteksiz davrandıkları görüĢünde olan  öğretmenlerin % 82.1‟i gibi yüksek bir orana sahip olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç ülkemizde henüz spor bilincinin tam geliĢmemiĢ  olması ile açıklanabilir.  

 

 Tablo-8: “Öğretmenlerin Kadrosunun Bulunduğu Okulun DıĢında BaĢka Okullarda 

Görevlendirilmesini Doğru Bulmamaktayım” Önermesine Verilen Cevapların Dağılımı 

Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan Toplam 

f % f % F % 

Tamamen Katılıyorum 17 34.0 20 44.5 37 38,9 

Katılıyorum 14 28.0 15 33.3 29 30,6 

Kararsızım 6 12.0     5  11.1 11  11.6 

Katılmıyorum 7 14.0 3  6.7 10 10.5 

Hiç Katılmıyorum 6  12.0 

12.0 

2  4.4 8 8. 4 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 5,4   Anlamlılık düzeyi = 0,250                           P>0.05  

 Tablo-8‟de  öğretmenlerin baĢka bir okulda da görevlendirilmiĢ olmaktan dolayı 

memnun olanların  oranı  %18.9  „ iken  uygulamadan memnun olmayanların oranı % 69.5 

olarak tesbit edilmiĢtir. 

 

 

 

 Tablo-9: “BranĢımın DıĢında Farklı Derslere Giriyor Olmaktan Dolayı Herhangi Bir Sıkıntı 

Duymamaktayım” Önermesine Verilen Cevapların Dağılımı 

Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan Toplam 

f % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 11 22.0 2 4.4 13 13.7 

Katılıyorum 19 38.0 6 13.3 25 26.3 

Kararsızım 8 16.0 11 24.4 19 20.0 

Katılmıyorum 9 18.0 18 40.1 27 28.4 

Hiç Katılmıyorum 3    6.0 8 17.8 11 11.6 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 10   Anlamlılık düzeyi = 0,04                       P<0.05 

 Tablo-9‟da Beden eğitimi dersi dıĢında farklı derslere girip,girmeme konusundaki  görüĢlerin  tesbiti 

yapılmıĢ erkek öğretmenlerin % 60 „ı herhengi bir sıkıntı duymadıklarını dile getirirken bayan öğretmenlerin 

%  57.9 „nun  bu konuda tam tersi bir görüĢ içinde oldukları belirlenmiĢtir. Buna göre  erkek öğretmenler ile 

bayan öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiĢtir (P<0.05).  

 

 Tablo-10: “Mezun Olduğum Üniversitenin Beden Eğitimi Bölümü, Mevcut ġartları Ġle (ÇalıĢma 

Ġmkanları, Öğretim Durumu vs.) Üst Seviyede Ġdi.” Önermesine Verilen Cevapların Dağılımı 
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Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan Toplam 

f % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 7 14.0  8 17.8 15 14,6 

Katılıyorum 11 22.0 24 53.3 35 32.0 

Kararsızım 6 12.0     5 11.1    11 12.0 

Katılmıyorum 23 46.0 5 11.1 28 34,7 

Hiç Katılmıyorum 3     6.0 3 6.7 6   6,7 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

 x² = 10,4   Anlamlılık düzeyi = 0,034                           P<0.05 

 Tablo 10‟da görüldüğü gibi, bayan öğretmenlerin mezun oldukları üniversiteden memnun olanların 

oranı % 71.1 „dir. Erkeklerin  ise % 36 „sı memnun olduklarını belirtmiĢlerdir.Bu önermede her iki cins  

açısından anlamlı bir fark bulunmaktadır (P<0.05).  

  

  Tablo-11: “Ülke Genelinde Beden Eğitimi Bölümlerinin Sayısının Fazla Olması Beden Eğitimi 

Öğretmenliğinin Cazibesinin Kaybolmasına ve Sorunlarının Artmasına Neden OlmuĢtur.” Önermesine 

Verilen Cevapların Dağılımı 

Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan Toplam 

f % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 35 70.0 32 71.1 67 70.5 

Katılıyorum 15 30.0 12 26.8 27 28.4 

Kararsızım - - 1    2.1 1   1,1 

Katılmıyorum - - - - - - 

Hiç Katılmıyorum -     - - - - - 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 2,7   Anlamlılık düzeyi = 0,258            P>0.05 

 Tablo-11‟de ülke genelinde  beden eğitimi bölümlerinin sayıca fazla olmasına bağlı olarak , beden 

eğitimi öğretmenliği mesleğinin cazibesini kaybetmeye baĢladığı konusunda ortak görüĢ birliği içinde olan  

erkek ve bayan öğretmenlerin  % 98.9 gibi çok yüksek bir orana sahip oldukları bulunmuĢtur. 

 

  

 

 

 

 

 Tablo-12: “BaĢka Bir BranĢın Öğtermeni Olmak Ġsterdim.” Önermesine Verilen Cevapların Dağılımı 

Önermeye Katılma 

Düzeyleri 

Erkek Bayan Toplam 

f % f % f % 

Tamamen Katılıyorum 2 4.0 -  2 2.1 

Katılıyorum - - 1    2.2 1 1.1 

Kararsızım 2   4.0 2    4.4 4 4.2 

Katılmıyorum 17 34.0 38 84.4 55 57.9 

Hiç Katılmıyorum 29   58.0 4 9.0 33 34.7 

Toplam 50 100.00

0 

45 100.0 95 100.0 

        x² = 2,7   Anlamlılık düzeyi = 0,258            P>0.05 

 Tablo-12‟ de her iki cinste yer alan öğretmenlerin (erkeklerin  % 92 „ sinin , bayanları ise 93.4‟ ü ) 

beden eğitimi öğretmenliği mesleğini severek yapmakta oldukları anlaĢılmaktadır. Bu önermede cinsiyetler 

arası bir fark bulunmamaktadır. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 AraĢtırma kapsamında yer alan öğretmenlerin % 52.6 „sı erkek,% 47.4‟ ü 

bayandır.Öğretmenlerin % 74.7 si 30 yaĢ ve altında yer alırken % 25.3 „ü daha büyük yaĢ 
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grubundadır.Öğretmenlerin % 68.4‟ü  evli olup,% 31.6 sı bekardır.AraĢtırma kapsamında 

yer alan öğretmenlerin% 5.26‟sı yüksek lisans yapmıĢ olup,%57.8 „si hizmet içi eğitim 

kurslarından yararlanmıĢtır.AraĢtırmada  öğretmenlerin % 63.1‟i il merkezlerinde görev 

yapmakta olduğu ve % 9.3 „ nün bir spor salonuna sahip olduğu tesbit edilmiĢtir. 81 ilde 

yapılan ve 11.000 öğretmen üzerinde uygulanan bir çalıĢmada da öğretmenlerin % 61.3‟ 

nün illerde yaĢadığı ,% 3.7 „sinin Yüksek lisans yaptığı belirlenmiĢtir. Bütün öğretmenleri 

kapsayacak Ģekilde  yapılan bu çalıĢma ile her iki  çalıĢmanın  sonuçları büyük benzerlik 

göstermektedir.(1). 

Öğretmenlerin % 69.4‟ ü  haftada 2 saatlik beden eğitimi dersini az bulmaktadırlar.Bu 

bilimsel bir gerçek olup o yaĢtaki çocukların geliĢmesine katkı sağlayacak  saat 

uygulamasına geçilebilmesi için gerekli çalıĢmaların (alt yapıda dahil olmak üzere) bir an 

önce baĢlatıllmasında büyük fayda bulunmaktadır.Bu yapılamadığı takdirde mevcut 

uygulamanın istenilen amaçlara uzak olacağı bilinmelidir.(2,3). 

 Ders için gerekli olan malzemenin yeterliliği konusunda  bir fikir birliği bulunmamaktadır. 

Bu nedenle konuyla ilgili mevcut sorunlar sistem içinde çözülebilecek gibi 

görünmektedir.Genel anlamda öğretmenlerin % 22‟si okul yönetimiyle çeĢitli problemler 

yaĢamakta oldukları belirlenmiĢtir(1). Bu çalıĢmada da beden eğitimi öğretmenlerinin 

sorun yaĢama oranı %23.1 olarak bulunmuĢtur. 

Öğretmenler okul spor  saha ve tesislerinin yeterli olmadığı görüĢünde olmakla birlikte 

bayan öğretmenler erkeklere oranla bu konuda kendilerini biraz daha Ģanslı gördükleri 

çıkan yüzde ve çıkan istatistiksel anlamlı faktan anlaĢılmaktadır. Bu  bayan öğretmenlerin  

daha iyi imkanlara sahip okullarda görev yapıyor olmalarıyla izah edilebileceği gibi  erkek 

öğretmenlerin bu konuda daha çok tesis ve sahaya sahip olmak istemeleri arzusundan da 

kaynaklanmıĢ olabilir.Tesis sıkıntısına bağlı olarak güz döneminde derslerin ağırlıklı  

olarak sınıfta iĢleniyor olmasıda  öğretmenler için ayrı bir tatminsizlik kaynagı  

durumundadır. 

Öğretmenlerin büyük bir bölümü( % 85.3‟ü) müfredat programının günün Ģartlarına uygun 

olarak yeniden ele alınmasını savunmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri 

ile ve diğer ilgili kurumlar ve üniversiteler koordinasyonunda konu detaylı olarak incelenip 

bir sonuca bağlanmalıdır. 

Velilerin çocuklarını okuldaki spor faaliyetlerine çok fazla teĢvik etmedikleri konusu genel 

anlamda  ülkemizin spor kültürünün henüz tam geliĢmediğinin bir göstergesi olarak 

algılanabilir.  

  Erkek öğretmenlerin % 62‟si beden eğitimi dersinin dıĢında da farklı derslere 

girmekte iken, bayan öğretmenlerin  % 40‟ı beden eğitimi dersi dıĢında farklı derslere 

girmektedir.Bu konudaki  kadro açıkları acilen Milli Eğitim Bakanlığınca kapatılarak. 

Herkesin profesyonel olduğu alanda hizmet vermeleri sağlanmalıdır.  

  Beden Eğitimi Öğretmenlerin tamamına  yakın bir kısmı (% 98.9‟u ) ülke 

genelindeki beden eğitimi bölümlerinin sayısının fazla olması ve artmasından dolayı 

rahatsız olduğu ve beden eğitimi öğretmenliğinin cazibesinin azaldığı görüĢünü 

savunmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin mezun oldukları üniversitenin beden eğitimi 

bölümünün kalitesi  hakkındaki düĢüncelerine gelince erkek öğretmenler bu konuda genel 

olarak daha olumsuz  bir  düĢünceye sahipken,  bayan öğretmenlerin büyük çoğunluğu 

mezun oldukları bölümlerinin her yönü ile kalitesinden  erkeklere oranla çok daha fazla 

olumlu düĢünceye sahip oldukları anlaĢılmaktadır. Bu önermede de cinsiyet açısından 

anlamlı bir  fark bulunmuĢtur.Mesleki baĢarının en önemli faktörlerinden biriside beden 

eğitimi ve spor  bölümlerine daha seçkin spor eğitimcisi adaylarının alınarak kaliteli bir 

eğitimden geçmelerini sağlayabilmek için ,eğitim kurumlarınında iyi bir eğitim ortamı 

yaratmaları sağlanmalıdır(  4,5,6,7,8). 
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 Öğretmenler kendilerini de önemli bir Ģekilde ilgilendiren norm kadro 

uygulamasını konusunda ise, büyük çoğunluğu uygulamayı baĢarısız olarak 

değerlendirirken,  % 69,5‟i  kadrosunun bulunduğu okulun dıĢında farklı bir okula gitme 

konusunda isteksiz davranmakta  ve uygulamadan memnun görülmemektedir. 

 Beden eğitimi öğretmenlerinin pek çok sorununa rağmen, özellikle branĢlarını ve 

daha sonra mesleklerini sevdiklerini(%92.6) ve kendilerini bu iĢe adadıklarını ve 

mesleklerini yapmaya devam etme arzusunda oldukları söylenebilir. 
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 ÖZET 

 

Bu çalıĢmanın amacı Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri 1. ve 4. sınıf 

öğrencileri ile Bolu ili Merkez Ġlçede görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 

(N=195) yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi ve katılımcı grupların yaratıcılık 

düzeylerinin karĢılaĢtırılmasıdır. ÇalıĢmada betimsel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmaya 2004 -2005 öğretim yılı bahar döneminde A.Ġ.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinde kayıtlı 
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olan 1. ve 4. sınıf öğrencileri ile Bolu ili Merkez Ġlçede görev yapan ilköğretim ve 

ortaöğretim okullarındaki öğretmenler gönüllü olarak katılmıĢlardır (N=195). AraĢtırmada 

veri toplama aracı olarak kullanılan “Ne Kadar Yaratıcısınız?” (How Creative Are You?)  

ölçeği  Raudsepp (1977) tarafından geliĢtirilmiĢ,  Sungur (1999) ve Çoban (1999) 

tarafından Türkçe‟ye uyarlanıp geçerlik- güvenirlik çalıĢması yapılmıĢtır. AraĢtırmada elde 

edilen veriler yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve varyans analizi 

istatistiksel yöntemleri kullanılarak çözümlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına bakıldığında, 

beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri, antrenörlük eğitimi bölümü öğrencileri ve 

beden eğitimi öğretmenlerinin yaratıcılık puanlarının düĢük olduğu, hatta yaratıcı 

olmadıkları söylenebilir. Ġki bölüm öğrencilerinin yaratıcılık puanları sınıf değiĢkeni göz 

önüne alınarak karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıĢtır (p>0.05). 

Ayrıca, Beden eğitimi öğretmenliği ve Antrenörlük eğitimi bölümü 4. sınıf öğrencileri ile 

beden eğitimi öğretmenlerinin yaratıcılık değerlerinin ortalamaları arasında anlamlı fark 

bulunamamıĢtır (p>0.05). 

 

ANAHTAR KELĠMELER: Yaratıcılık,  Beden Eğitimi Öğretmenleri, Öğretmen 

Adayları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A COMPARISON OF CREATIVITY LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION 

TEACHERS AND PHYSICAL EDUCATION PRE-SERVICE TEACHERS 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to look out and compare creativity level of pre-

service teachers at Abant Ġzzet Baysal University in Bolu and physical education teachers 

in Bolu. In this study descriptive research method has been used. The participants 

consisted of all first and last year preservice teachers at the university and teachers were 

from elemantary and secondary schools in Bolu city central country (N=195). Preservice 

teachers were students both in Physical Education Department and Training Department. 

How Creative Are You? (Ne Kadar Yaratıcısınız?) scale was used to measure creativity 

level of participants. This survey was developed by Raudsepp (1977) and translated to 

Turkısh by Sungur (1999) and Çoban (1999). Reliability and validity analyses conducted 

by them. Analyses of data included mean, percentage, frequency, standart deviation and 

variance. Analyses of the data revealed that creativity level of physical education teachers, 
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pyhsical education pre-service teachers and pre-service teachers in training department was 

very low, even it can be said that they don‟t have any creativity. There were no significant 

differences in creativity level between first and last year pre-service teachers in physical 

education and training department (p>0.05). Also, results showed that there were no 

significant differrences in creativity level of last year pre-service teachers in physical 

education and training department and physical education teachers (p>0.05). 

 

KEY WORDS: Creativity, Physical Education Teacher, Pre-service Teacher. 
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Ġnsanlara bir Ģeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin.Yapılmasını istediğiniz 

Ģeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün.  

General George S. Patton 

GĠRĠġ 

 

Sürekli değiĢen dünya ülkelerinde yaĢayan toplumlar düĢünen ve bu düĢündüklerini 

yaĢama geçiren bireyler yetiĢtirmek istemektedir. Bu bireylerin yaratıcı düĢünme, eleĢtirel 

düĢünme, problem çözme gibi üst düzey düĢünme becerilerini kazanmalarını 

beklemektedir. 

Yaratıcılık kavramı Latince “yapmak” ve Yunanca “yerine getirmek” ifadelerinden 

türetilmiĢtir. Yaratıcılık yaratıcı bir insanın yeni ve değerli bazı Ģeyleri yaparken hayal 

gücünü kullanarak onu daha iyi yapabilmek için onu değiĢtirmesidir (Young, 1985:77, 

Isenberg & Jalongo 1997:4-5). Yaratıcılık kavramı ile bir bireyin varolan kalıplardan 

kurtulması veya farklı olmaktan korkmaması kastedilir (Saban, 2000:87). Yaratıcılık 

insanın sosyal, manevi, estetik, bilimsel ve teknolojik değeri olduğu kabul edilen yeni 
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fikirleri, buluĢları veya artistik objeleri üretme kapasitesidir (Vernon and Adamson 

1977:67). 

Torrance ise yaratıcılığı bir sezgi süreci olarak kabul etmekte ve Ģu Ģekilde 

tanımlamaktadır: “BoĢlukları, rahatsız edici ya da eksik öğeleri sezip bunlar hakkında 

düĢünce ya da varsayımda bulunmak; bunları sınamak, sonuçları karĢılaĢtırmak ve 

olasılıkla bu varsayımları değiĢtirip yeniden sınamak”(Süzen, 1987: 11). 

Yaratıcılık konusu ile uğraĢan kiĢiler yaratıcılığın sadece doğuĢtan gelen bir yeti 

olmadığı, uygun ortam ve eğitimle geliĢtirilebilir bir özellik olduğu ve zeka ile arasında 

doğrudan bir iliĢki olmadığı görüĢünde hem fikirdirler (Cengizhan 1997:7). Torrance(1986 

:630-647) tarafından yapılan 22 yıl süren bir uzunlamasına araĢtırmada, rehber 

öğretmenlerin çocukların yaratıcılık baĢarı düzeylerinde büyük farklar meydana getirdiği 

ortaya konulmuĢtur. BaĢarıdaki bu fark özellikle düĢük gelir gruplarından ve azınlık 

gruplarından gelen çocuklarda görülmüĢtür. Bu çocuklar arasında çok baĢarılı yüzücüler, 

piyanistler cerrahlar, matematikçiler ve heykeltıraĢlar çıkmıĢtır. Bu sonuçlara dayanarak 

okullarda verilen eğitimin öğrencilerin yaratıcılığını geliĢtirecek nitelikte olmalı ve 

öğrencilerin yaratıcılığını geliĢtirmede öğretmenlerin kendilerinin yaratıcı olmalarının 

gerekli olduğu söylenilebilir. 

Yaratıcılık; yaratıcı süreç, yaratıcı ürün, yaratıcı birey ve yaratıcı durum boyutları tam 

anlamıyla açıklandığında kavramsal bir bütünlükten söz edilebilir. Yaratıcılık “her düzeyde 

var olan ve insan yaĢamının her bölümünde kendini gösterebilen bir yeti, gündelik 

yaĢamdan bilimsel çalıĢmalara dek uzanan, sanatsal alanda baĢyapıtların ortaya çıkmasına 

neden olan süreçler bütünü ve ayrıca bir tutum ve davranıĢ biçimi” dir. Yaratıcılık genelde 

özgür ve demokratik ortamlarda ortaya çıkmaktadır. San yaratıcılığı “daha önceden 

kurulmamıĢ iliĢkiler arasındaki ilintileri kurabilme, böylece yeni bir düĢünü Ģeması içinde, 

yeni yaĢantılar, deneyimler, yeni ve özgün düĢünceler, yeni ürünler ortaya koyabilme 

yetisi”olarak (San 1993:72) tanımlamaktadır. 

Yaratıcılık, bilinenlerden yeni bir Ģey ortaya çıkarma, yeni, özgün bir senteze varma, 

birtakım sorunlara yeni çözüm yolları bulma, daha önceden kurulamamıĢ iliĢkiler kurma, 

böylece yeni bir düĢünce Ģeması içinde yeni yaĢantı, deneyim, fikir ve ürünler ortaya 

koyma Ģeklinde tanımlanabilir. Yaratıcı bir kiĢide merak, sabır, buluĢlar yapma yeteneği ile 

orijinal düĢünme, deney ve araĢtırmalar yapabilme ve sentezci yargılara varabilme 

yeteneği bulunmaktadır. Yaratıcı kiĢilerin davranıĢ ve tutumlarında oldukça bağımsız 

davrandıkları ileri sürülmektedir. (San, 1993) 

 

 

 

Yaratıcı kiĢi, yaratıcılık sürecinde davranıĢları konusunda içten bir anlayıĢ ve seziĢle, 

kendine özgü yeteneğini arttıracak bilgeliği elde eder. Bu görüĢe göre, yaratma anındaki 

psikolojik düĢünce yapısı ve çerçevesi en iyi ölçüt olarak kabul edilmektedir (Rouquette, 

1994; Yavuz, 1996). Yaratıcı düĢünme yeteneğine sahip kiĢiler, gerçekten de sorunlara 

farklı açıdan bakan insanlardır. Yaratıcı düĢünmenin, özgür düĢünme ile yakından iliĢkisi 

vardır. Özgürce fikirlerini ifade edemeyen kiĢilerin yaratıcı olmaları beklenemez. Russel'in 

bu görüĢünden hareketle yaratıcı düĢünme yeteneğinin önünü açabilmek için öncelikle 

insanlara özgür düĢünme imkanının tanınması, fikirlerini serbestçe ifade etmesine fırsat 

verilmesi gerekmektedir. Her Ģeyden önce deneyimlere açık olmayı gerektiren yaratıcılık, 

yeni yolların 

varılabileceği düĢüncesini taĢıyarak arayıĢa girme cesaretini gösterebilme, yeniliği 

benimseme, yaratıcı düĢüncenin yeni boyutlarını fark ederek denemeye hazır olma 

demektir ''  

( Gel, 1994 : 41 ) . 
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Weiss'e göre ise yaratıcı düĢünme; ''yeni fikirler ortaya çıkarmak için zihnini kullanma; 

zihnine yeni bir biçim verme; zihnini kullanarak, yeni bir Ģeyin olmasını sağlama; yeni bir 

Ģeye neden olma, yeni bir Ģey yapma; hayal. gücünü kullanarak yeni fikirler üretme; yeni 

bir Ģey tasarlama; yeni bir Ģey icat etmedir'' (Weiss, 1993 : 46) ) 

Yaratıcı düĢünme hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve doğrulama olmak üzere dört aĢamada 

gerçekleĢmektedir. Jaques Hadamard ve Graham Wallas‟ın (1926)yaratıcı süreçte dört 

adım önerdiklerini görüyoruz: 

1-Hazırlık Dönemi: Bir soruna bilinçli sistematik ve mantıksal yaklaĢımı içerir  

2-Kuluçka Dönemi: Hazırlık safhasını takip eder. Bilinç kontrolü bulunmadığından yeni 

sentezler ve orijinal bazı görüĢler ortaya çıkar. 

3-Aydınlanma Dönemi: çözüm kiĢinin zihninde canlanır ve bir önceki dönemde elde ki 

bilgiler arasında çeĢitli sentezler yapan kiĢinin çözümü bulduğu dönemdir. 

4- Sonuçların Doğrulanması: Bilinçli ve akılcı bir dönemdir. Daha önce bulunan 

çözümlerin aksaklıkları giderilip, doğrulukları tekrar gözden geçirilir (Hilgard, Atkins 

1967:385-386 Aktaran:Aslan 1994:28-29 ; http://www.enterquest.com/cretive, San 

1993:79; Özden 2003:179-180 ;Erden-Akman 1993:222, Yıldırım 1998:40). Bu aĢamaların 

sonucunda insan yeni ürünler ortaya koyabilir. Öğretmenlerden beklenilen bağımsız 

düĢünen, sorun çözebilen, karar verme becerisi kazanmıĢ yaratıcı düĢünen, özgün 

bireylerin yetiĢmesine katkı vermektir. 

Eğitimde yaratıcılık yolculuklarında eğitimcilere yardım etme yolu olarak tanımlanabilir 

(Poon Teng Fatt 2000:744-757). Bu nedenle öğretmenler bu becerileri öğrenmeli ve yeni 

becerilerin sürekli farkında olu ise yaratıcı bireyler yetiĢtirebilir. 

Yaratıcı öğretmen, problem çözen, uyum sağlayan, malzeme ve düĢünceleri sınıf 

ihtiyaçlarını karĢılayan kiĢidir. Aynı zamanda ilginç, heyecanlı, teĢvik edici sınıf ortamı 

sağlar ve ileriyi düĢünüp planlar öğrenmeyi öğrencileri için anlamlı hale getirmeye çalıĢır. 

Öğrencilerine dersi ilginç kılmak için sürekli yeni ve farklı Ģeyler yapmaya çalıĢarak bir 

önceki günün dersinden farklı etkinlikler meydana getirir. Her Ģeyi eğlenceli hale 

getirmeye çalıĢır. Öğrencilerini yaratıcı olmaya teĢvik ederek çocuğun yaratıcı 

olabileceğini de göstermesine izin verir. Dersi öğrencileri için ilgi çekici hale getirebilmek 

için araç-gereç ve diğer malzemeleri değiĢik Ģekillerde kullanır, bu da ilgi çekici ve merak 

uyandırıcı olduğundan sıkıcı sınıf atmosferi yerine zevkli bir sınıf ortamı oluĢturarak 

öğrencilerin öğrenme isteğini artırır (Norton 1994:139- 147). 

            Yaratıcı düĢünmeyi okul ortamında geliĢtirebilmek için öğrencilerin kendilerini 

özgür hissedebilecekleri bir öğretme-öğrenme ortamında bulunmalıdır  (Demirel 1999:213, 

Sönmez 1993: 149). Sınıfların gelenekselci bir anlayıĢla yönetilmemesi gerekir. Dersler 

öğrenciler beklenmedik fikirler meydana getirebilmesi ve düĢüncelerinde benzeĢim 

kullanabilmesi için dıĢarıda, parkta, yollarda hatta kantinde yapılabilir. Sınıflar öğrencinin 

ders notlarına ve kitaplara bağlı kalması yerine daha çok fikirler oluĢturabilecekleri bir 

ortam olmalıdır. Öğrencilerin öğrenmeden zevk almaları için öğretmenler, öğrencilerin 

özgürce öneriler oluĢturmasına izin vermelidir. Öğrencileri yaratıcı düĢünceden 

uzaklaĢtırmamak için asla öğrencilerin yanlıĢlarını belirtmeye çalıĢmamalıdır. Öğrenciler, 

öğretmenlerinin görüĢlerini sorgulanmaktan çekinmemelidirler. Bu öğrencilerin orijinal 

soru sormasına ve öğrencilerin yaratıcı düĢünmede güvenini kazanmasına yardım eder 

(Poon Taan Fatt 2000:http:// globalvgw.2.global.epnet.com ). Ayrıca anlamlı ve uyumlu 

bir çevre yaratıcılık potansiyelinin geliĢmesini devam ettirdiğinden, yaratıcılığı artırmanın 

da bir ölçütüdür (Felith 2000:148-154).Çocukların yaratıcı davranıĢlarını ortaya 

koyabilmeleri ve çok boyutlu düĢünebilmelerini sağlamak için uygun strateji, yöntem ve 

teknikleri eğitim ortamında kullanmalıdırlar.  

Yaratıcı düĢüncenin oluĢması için buluĢ ve araĢtırma, soruĢturma, tam öğrenme stratejileri, 

drama, benzetim, sinektik, beyin fırtınası, büyük ve küçük grup tartıĢması, work-shop, 

http://www.enterquest.com/cretive
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demonstrasyon, yaratıcı drama, problem çözme gibi yöntem ve teknikler eğitim ortamında 

iĢe koĢulabilir (Sönmez 1993:149, Bonk&Smith 1998:261-293; Demirel 1993:123, Sungur 

1999:258-269; , Özden 2003:193-200).Amabile‟a (1989) göre değerlendirme, yarıĢma, 

seçenekleri sınıflandırma, baskılara uyma, sık baĢarısızlık ve ezberleyerek öğrenme 

okuldaki yaratıcılığı yok edebilir. (Aktaran:Felith 2000:148-154).  Öğrenciler üzerine 

empoze edilmiĢ programlar yaratıcılığı büyük oranda sınırlandırmaktadır. Otokratik 

ortamda yaratıcılık geliĢtirilememektedir (Yıldırım,1998:241).Demokratik olmayan 

ortamlarda yaratıcılığın geliĢimin kısıtlanacağından sınıf ortamının demokratik olarak 

düzenlenmesi yararlı olacağı söylenilebilir.  

 Bu çalıĢmanın amacı Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri 1. ve 4. sınıf 

öğrencileri ile Bolu ili Merkez Ġlçede görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 

yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi ve katılımcı grupların yaratıcılık düzeylerinin 

karĢılaĢtırılmasıdır.  AraĢtırmanın beden eğitimi öğretmeni yetiĢtiren kurumlarda görev 

yapan eğitimcilere ve bu alanda yapılacak olan program geliĢtirme çalıĢmalarına katkı 

getireceği umut edilmektedir.  

 

 YÖNTEM 

  

 ÇalıĢma Grubu 

 ÇalıĢmada betimsel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın evrenini 2004-

2005 öğretim yılı bahar döneminde A.Ġ.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 

Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüme kayıt yaptıran öğrenciler 

ve Bolu ili ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi 

öğretmenleri, örneklemini ise aynı öğretim yılında Beden Eğitimi Öğretmenliği ve 

Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinde kayıtlı olan 1. ve 4. sınıf öğrencileri ile Bolu ili Merkez 

Ġlçede görev yapan ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğretmenler oluĢturmaktadır 

(N=195). ÇalıĢmaya katılan deneklerin dağılımları Tablo 1‟de verilmiĢtir.  
 

 Tablo 1. ÇalıĢma grubunun dağılımı 

Gruplar f % 

Beden Eğitimi         1. Sınıf 

     Öğr.  

43 22.05 

                                4. Sınıf 54 27.69 

Antrenörlük Eğt.     1. Sınıf 

                                4. Sınıf 

34 17.44 

31 15.90 

Beden Eğitimi 

Öğretmenleri 

33 16.92 

Toplam 195 100 

 

 

 

 

 Verilerin Toplanması  

 AraĢtırmada Raudsepp (1977) tarafından geliĢtirilen ve Sungur (1999) tarafından 

Türkçe‟ye uyarlanıp güvenirlik-geçerlik çalıĢması yapılan ve ayrıca Çoban (1999) 

tarafından da güvenirlik geçerlik çalıĢması yapılan “Ne Kadar Yaratıcısınız?” (How 

Creative Are You?) ölçeği kullanılmıĢtır. Çoban tarafından yapılan güvenirlik çalıĢması 

sonunda ölçeğin Cronbach Alpha Katsayısı 0.42 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar 

tarafından toplanan veriler üzerinde yapılan alpha güvenirlik katsayısı 0.50 olarak 

bulunmuĢtur. Ölçek 50 maddeden oluĢan 5‟li Likert tipinde hazırlanmıĢtır. Her bir ifadeye 

göre seçenekler –2, -1, 0, 1, +2 değerlerinden birini almaktadırlar. Daha sonra bu puanların 
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toplanması ile testi yanıtlayanların yaratıcılık puanları elde edilmiĢtir. Test puanı 100 ile 80 

arasında olanların yaratıcılık düzeyi yüksek, 79 ile 60 arasında olanların yaratıcılık düzeyi 

ortalamanın üzerinde, 59 ile 40 arasında olanların yaratıcılık düzeyi orta, 39 ile 20 arasında 

olanların yaratıcılık düzeyi ortalamanın altı ve 19 ile 10 arasında olanların yaratıcı 

olmadıkları kabul edilmektedir (Çoban, 1999).  

  

 Verilerin Çözümlenmesi 

 AraĢtırmada elde edilen veriler yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma 

ve varyans analizi istatistiksel yöntemleri kullanılarak çözümlenmiĢtir.  

 

 BULGULAR VE YORUMLAR 

 

 Bu bölümde araĢtırmaya katılan öğretmen ve öğretmen adaylarının yaratıcılık 

düzeyleri ve karĢılaĢtırılması ile ilgili bulgular aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir.  

 

 AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının ve beden eğitimi öğretmenlerinin 

yaratıcılık düzeyleri Tablo 2‟de verilmiĢtir.  
 

 Tablo 2. Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin yaratıcılık düzeyleri 

 

 GRUPLAR N x Ss 

B
ed

en
 

E
ğ

it
im

i 

Ö
ğ

re
tm

. 

1. Sınıflar 

 

 

4. Sınıflar 

 

43 

 

 

54 

5.28 

 

 

8.31 

9.86 

 

 

8.62 

A
n

tr
e
n

ö
r.

 

E
ğ

it
im

i 

1. Sınıflar 

 

 

4. Sınıflar 

34 

 

 

31 

7.74 

 

 

6.10 

8.78 

 

 

7.65 

Beden Eğitimi 

Öğretmenleri 

 33 8.39 7.50 

 

 Öğretmen adaylarının yaratıcılık puanlarının ortalamalarına bakıldığında sınıf 

değiĢkenine göre antrenörlük eğitimi bölümü 1.sınıf öğrencilerinin puanları 4.sınıf 

öğrencilerin puanlarına göre daha yüksek bulunurken, beden eğitimi öğretmenliği 

bölümünde ise 4. sınıf öğrencilerinin ortalama yaratıcılık puanları 1.sınıf öğrencilerinin 

yaratıcılık puanlarından yüksek bulunmuĢtur. Beden eğitimi öğretmenliği bölümünde 

verilen formasyon dersleri kapsamında 4. sınıf öğrencilerinin farklı yöntemleri 

kullanmaya, farklı materyaller geliĢtirmelerine özendirilmeleri ve öğretmenlik 

uygulamaları sırasında bazı mesleki sorunlarla karĢılaĢıp, bunları çözme yollarının 

onlardan beklenmesi böyle bir sonuca neden olmuĢ olabilir. Beden eğitimi öğretmenlerinin 

yaratıcılık puanlarının ortalaması ise 4. sınıf beden eğitimi öğretmenliği bölümü 

öğrencilerinden biraz daha fazla bulunmuĢtur. Her üç gruptaki katılımcıların ortalama 

yaratıcılık puanlarına bakıldığında, katılımcıların yaratıcılık düzeylerinin düĢük olduğu, 

hatta yaratıcı olmadıkları söylenebilir. Test puanı 100 ile 80 arasında olanların yaratıcılık 

düzeyi yüksek, 79 ile 60 arasında olanların yaratıcılık düzeyi ortalamanın üzerinde, 59 ile 

40 arasında olanların yaratıcılık düzeyi orta, 39 ile 20 arasında olanların yaratıcılık düzeyi 

ortalamanın altı ve 19 ile 10 arasında olanların yaratıcı olmadıkları kabul edilmektedir. 

Öğretmenlerin puanlarının diğer gruplara göre biraz daha fazla olmasının nedenleri 

arasında, mesleklerini uygularken bazı problemlerle karĢılaĢmaları, bunları çözmelerinin 
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kendilerinden beklenmesi ve özellikle bayram kutlamalarında yaratıcılıklarını kullanmaya 

ve geliĢtirmeye yönelik çalıĢma süreçlerini yaĢamaları söylenebilir.  

 AraĢtırmada elde edilen bulgular Emir ve ark. (2004) tarafından yapılan çalıĢmanın 

bulguları ile benzerlik göstermektedir. Emir ve arkadaĢları yaptığı çalıĢmada A.Ġ.B.Ü. 

Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümünde okuyan öğrencilerin anabilim dallarına göre 

yaratıcılık düzeyleri incelenmiĢ ve yaratıcılık puanları düĢük bulunmuĢ, ayrıca anabilim 

dallarına göre  yaratıcılık puanları arasında anlamlı farka rastlanmamıĢtır. 

  

 Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerinde fark olup olmadığını belirlemek için 

yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3‟de verilmiĢtir.   
 

 Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

 

 Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 264.15 3 88.05 1.13 .34 

Grup içi 12325.63 158 78.01   

Toplam 12589.78 161    

 

 Tablo 3‟de görüldüğü gibi sınıf değiĢkeni göz önüne alındığında gruplar arasında 

anlamlı fark bulunamamıĢtır (p>0.05). Gruplar arasında farka rastlanmamasının 

nedenlerinden birisi ülkemizde uygulanan eğitim sistemi olabilir. Öğrencilerin birbirlerine 

benzer eğitim ortamlarından yetiĢmiĢ  olmaları, ülkemizdeki eğitim anlayıĢında içeriğin 

temele alınması ve ezbere dayalı eğitime önem verilmesi, öğrencilerde yaratıcılığı 

geliĢtirecek ve onları yaratıcılığa teĢvik edecek uygulama ve yöntemlerin (dramatizasyon, 

beyin fırtınası, rol oynama, yansıtma, proje tekniği vb.) (Bilen, 2002,s:166; 

Özden,1997,s:127, Sönmez,2004;225) sınıf ortamında çok fazla kullanılmaması 

söylenebilir. Eğitim sistemimizdeki uygulamalar öğrencilerin yaratıcı düĢünmelerini 

geliĢtirmekten çok, bilgi yükleme Ģeklinde olmaktadır. Oysa okul ortamında yaratıcılı 

geliĢtirebilmek için, dersler öğrencilerin beklenmedik fikirler meydana getirmesi ve 

düĢüncelerinde benzeĢim kullanabilmesi, değiĢik ortamlar bulabildikleri bir okul ortamı 

oluĢturulmalıdır (Emir ve ark.,2004;113). Merakı, araĢtırmayı, denemeyi, fantazi kurmayı, 

soru sormayı, deney yapmayı teĢvik etmeyen; kendini yaratıcı bir Ģekilde ifade etmeye izin 

vermeyen; çocuklara eğitim ortamlarında yeni deneyimler yaĢamalarına olanak sunmayan 

ve yanlıĢ davranıĢlara karĢı sürekli ceza sistemini uygulayan öğretmenler ve veliler 

(Özden, 1997, s: 133) öğrencilerde yaratıcılığın geliĢmesini engellemekte, hatta var olan 

yaratıcılığı köreltmektedir. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Beden eğitimi öğretmenliği 4.sınıf, Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf 

öğrencilerinin ve beden eğitimi öğretmenlerinin yaratıcılık puanları ortalamalarının 

karĢılaĢtırılması Tablo 4'de verilmiĢtir. 
Tablo 4. IV. Sınıf Öğretmen Adaylarının ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yaratıcılıklarının 

KarĢılaĢtırılması   

 Kareler Sd Kareler F p 
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Toplamı Ortalaması 

Gruplar arası 115.64 2 57.82 .887 .415 

Grup içi 7498.24 115 65.20   

Toplam 7613.87 161    

 

 Tablo 4 incelendiğinde, Beden eğitimi öğretmenliği ve Antrenörlük eğitimi bölümü 4. sınıf 

öğrencileri ile beden eğitimi öğretmenlerinin yaratıcılık değerlerinin ortalamaları arasında 

anlamlı fark bulunamamıĢtır(p>0.05). Öğretmenlerin yaratıcılık düzeylerinin, öğretmen 

adaylarından farklılaĢmamasının nedenleri arasında Ģu anda görev yapan beden eğitimi 

öğretmenleri ile öğretmen adaylarının benzer eğitim sisteminden yetiĢmiĢ olmaları, beden 

eğitimi öğretmenlerinin iĢ yüklerinin çok fazla olması ve derslerinde yaĢadıkları çeĢitli 

sorunlar (materyal azlığı, tesis sıkıntıları, iĢ yükünden dolayı yaĢadıkları bezginlik, 

derslerine gereken önemin verilmemesi vb. gibi) nedeniyle yaratıcılıklarını yeterli düzeyde 

geliĢtirememiĢ oldukları sayılabilir. Ayrıca bu bulguya etki ettiği düĢünülen bir baĢka 

faktör ise, beden eğitimi öğretmeninden beklentiler ve derslerin doğası olabilir. Okulda 

beden eğitimi öğretmenlerinin “okulun jandarması” olarak algılanması ve okuldaki 

disiplini sağlama görevinin onlardan beklenmesi, aynı zamanda, beden eğitimi derslerinde 

daha çok otokratik bir ders anlayıĢın olması ve ağırlıklı olarak derslerin komut yöntemi ile 

iĢlenmesi yaratıcılığın düĢük çıkmasına etki ettiği söylenilebilir.  

 

 SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

AraĢtırma sonuçlarına bakıldığında, beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencileri, 

antrenörlük eğitimi bölümü öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenlerinin yaratıcılık 

puanlarının düĢük olduğu, hatta yaratıcı olmadıkları söylenebilir. Ġki bölüm öğrencilerinin 

yaratıcılık puanları sınıf değiĢkeni göz önüne alınarak karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında 

anlamlı fark bulunamamıĢtır (p>0.05). Ayrıca, Beden eğitimi öğretmenliği ve Antrenörlük 

eğitimi bölümü 4. sınıf öğrencileri ile beden eğitimi öğretmenlerinin yaratıcılık 

değerlerinin ortalamaları arasında anlamlı fark bulunamamıĢtır (p>0.05). 

Eğitimde öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayıĢının en önemli özellikleri arasında bireyin 

kendisini tanımasına ve bireysel özelliklerinin geliĢtirilmesine imkan verilmesi, kendini 

gerçekleĢtirmesi ve öğrenmeyi öğrenme becerilerini kazanabileceği ortamların yaratılması, 

düĢünme becerilerinin geliĢtirilmesi, akademik becerilerini yaĢam becerilerine 

dönüĢtürmesi, etkili iletiĢim becerisi ve iĢbirliği ile çalıĢabilme gücü kazanması (MEB, 

2003,s: 14) ve yaratıcılığı geliĢtirmesi sayılabilir. Öğrencide tüm bu becerilerin 

kazanılabilmesi için öğretmenlerin eğitimin temeline öğrenciyi koyması (Bilen,2002; 

Demirel,2004; Veysel,2004) ve onların istek, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda eğitim 

yapması beklenmektedir. Bu amaçla öğretmenler, öğrenme-öğretme ortamını tüm bu 

özelliklerin geliĢtirilmesine uygun desenlemelidirler. Özellikle yaratıcı düĢüncenin 

oluĢabilmesi için önce öğretmenler kendi yaratıcılıklarını kullanma ve geliĢtirmeye istekli 

olmalı ve sonra da öğrencilerinde bu özelliklerin geliĢimi için uğraĢ vermelidirler. Eğitim 

sistemimizdeki yeni arayıĢ ve anlayıĢlar öğrencinin temele alındığı bir sistemi 

desteklemektedir. Bu anlamda öğretmenlere, çağdaĢ insan niteliklerini kazandırma 

açısından büyük görevler düĢmektedir. Eğitim programları yaratıcılığı destekleyecek 

Ģekilde düzenlenmeli, öğretmenler bu özelliğin geliĢmesine katkı getirmeyi kendilerine iĢ 

edinmeli, eğitim ortamlarında yaratıcılığı geliĢtirici yöntem ve uygulamalar kullanılmalı ve 

öğrenciler bu konudaki geliĢimler için desteklenmelidir.   
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

ÜNĠVERSĠTEDE ÖĞRENĠM GÖREN SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN GENÇLERĠN 

PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

 

Mehibe AKANDERE*     Fatma ARSLAN**         Ekrem BOYALI*    Elife KAYA*          
 

*S.Ü. BESYO, Konya 

**S.Ü. BESYO, Karaman 

ÖZET 

 

  Üniversite gençliğinin problem çözme becerilerinin karĢılaĢtırması amacı ile yapılan çalıĢmada 

araĢtırmanın evrenini, 2003-2004 eğitim öğretim döneminde  Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören kız ve 

erkek öğrenciler oluĢturmaktadır. Kız ve erkek öğrencilerin ankete katılımı, spor yapan ve yapmayan 

öğrenciler Ģeklinde iki grupta sağlanmıĢ ve spor yapan öğrenciler  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan 

spor yapmayanlar öğrenciler ise diğer bölümlerden seçilmiĢtir.           

Spor yapan kızlar Voleybol (16), Taekwon-do (17), Atletizm-KoĢu  (17) branĢlarından toplam (50), 

spor yapan erkekler Futbol (17), Atletizm-KoĢu (17), Taekwon-do (16) branĢlarından toplam (50) kiĢi ve 

spor yapmayan kız (50), erkeklerden (50) kiĢi olmak üzere toplam 200 öğrenciye Heppner, P.P and Peters 

(1982)‟nin problem çözme envanteri uygulandı. Denekler tesadüfi örneklem yöntemi ile seçildi. Elde edilen 

bulgular istatistiki açıdan t ve F değerleri alınarak incelendi ve 0.05 düzeyinde anlamlılık arandı. 

 Elde edilen bulgular  sonucunda, bulgulara göre örneklem grubunun problem çözme puanları 

cinsiyet açısından değerlendirildiğinde iki cins arasında problem çözme açısından fark bulunmamaktadır. 

 Spor yapan  ve yapmayan kız öğrencilerin  problem çözme puanları karĢılaĢtırması sonucunda elde 

edilen fark, istatistiksel açıdan anlamlı değildir. 

 Spor yapmayan kız ve erkek öğrencilerin  problem çözme puanları analizinde spor yapmayan kız 

öğrencilerin problem çözme performansları spor yapmayan erkeklerden daha fazla olduğu görülmüĢtür. 

 Spor yapan ve spor yapmayan erkek öğrencilerin problem çözme puanları analizi sonucunda iki 

grup arasında bir fark görülmemiĢtir. 

 BranĢ değiĢkeni açısından spor yapan kız öğrencilerin problem çözme puanları analizinde voleybol 

sporu ile uğraĢan kız öğrencilerin problem çözme performansları atletizm ve taekwondo branĢıyla uğraĢan 

kız öğrencilerden  daha fazla olduğu bulunmuĢtur. 

 BranĢ değiĢkeni açısından spor yapan erkek öğrencilerin problem çözme puanları analizi sonucunda 

futbolcuların problemli durumlarda atletizm ve taekwondo branĢıyla uğraĢanlardan daha kolay çözüm 

buldukları görülmektedir. Bu farklılık istatistiki açıdan 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 Sonuç olarak spor yapan ve yapmayan üniversite gençliğinin problem çözme becerilerinin 

karĢılaĢtırılması amacı ile yapılan çalıĢmada spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencileri arasında az bir 

farklılık olduğu, branĢlar arasında yapılan karĢılaĢtırmada ise yapılan spor branĢı ile problem çözme 

becerilerinin birbirini etkilediği ortaya çıkmıĢtır. 
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GĠRĠġ 

 

 Problem, temelde bireyin bir hedefe ulaĢmada bir engellemeyle karĢılaĢtığı bir çatıĢma 

durumudur.Engelleme hedefe ulaĢmayı güçleĢtirmektedir.Böyle bir durumda problem çözme, engeli aĢmanın 

iyi bir yolunu bulmaktır (18). 

 Dewey Problemi, insan zihnini karıĢtıran, ona meydan okuyan ve inancını belirsizleĢtiren her Ģey 

olarak tanımlar. Gelbal  ise problemi, bireyin iç ve dıĢ görevlere tepki vermede güçlük çektiği bir durum 

olarak tanımlamaktadır.Verilen tepkinin yoğunluğu, içinde bulunulan duruma göre değiĢmektedir. KarmaĢık 

problemler hem psikolojik geliĢme için bir olanak sağlayabilir, bazen de psikolojik rahatsızlıklara neden 

olabilir. Problem uzun süreli, kısa süreli, basit veya karmaĢık olabilir. Duygusal, ekonomik ve bedensel 

problemlerde vardır. Bu farklı problem türleri birbirinin içine karıĢarak büyük karmaĢık problemler haline 

dönüĢebilirler (5). 

 KiĢiyi huzursuz eden durumun ne olduğu kesin bir biçimde tanımlanmazsa çözümü için doğru 

yaklaĢım da bulunamaz (16). Problem ile baĢa çıkmada, kiĢinin problemli durumları çözme yeteneği, kendini 

biliĢsel olarak değerlendirmesine ve büyük ölçüde probleme konsantre olmasına da bağlıdır (11). 

 Gerek günlük yaĢantılardan, gerekse yaĢam dönemlerinden kaynaklanan tüm problemler, insanların 

yaĢamlarını etkili bir Ģekilde sürdürebilmeleri için problem çözme becerilerini kullanmalarını 

gerektirmektedir. KiĢisel problem çözme, genel kiĢisel uyum zorlukları ile iliĢkilidir (10). KiĢisel 

problemlerin çözümünde bireylerin kendi kiĢilik özellikleri ve farklılıkları da önemlidir. Uygun problem 

çözme etkili bir iletiĢimle gerçekleĢir. Etkili bir iletiĢim, tüm problem çözme yaklaĢımlarının ortak yönüdür  

(12). 

 Problemlerin çözümleri, problemlerin türü ve karmaĢıklığına göre değiĢir. Bazı problemler 

tamamıyla mantık yoluyla çözülür bazı problemler duygusal olgunluğu gerektirir. Bazı problemler ise 

olaylara yeni bir algılama açısından bakmayı gerektirir. Problem çözümleri arasındaki ortak yön amaca 

ulaĢmaya ket vurma engelini ortadan kaldırmaktadır (5). Gerçek yaĢam problemlerini çözme, mantıksal ve 

kavramsal düĢünme becerilerini gerektiren yaratıcı bir problem çözme çeĢididir (14). 

 Problem çözme öğrencilerde , planlı ve düzenli çalıĢmayı, öğrenmeye karĢı ilgi ve isteği, sorumluluk 

duygusunu, bilimsel yaklaĢımı, yardımlaĢmayı, cesareti, doğru karar vermeyi, öğrenme ve öğretme 

etkinliklerine aktif olarak katılımı sağlar. 

 Problem  çözme becerisi, bireyin sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmek ve ruh sağlığını koruması için 

zorunludur (1). 

 Bir çok insan için hayat; günlük tartıĢma ve stres verici olaylarla doludur. Bu stres yaratan olayların 

bir çoğu çok önemli olmayan olaylarla (anahtarı kaybetmek, gürültücü komĢularla uğraĢmak vb.) yakından 

ilgilidir. Fakat bazı olaylar da çok önemlidir, ( boĢanma, tecavüz, sevilen bir yakının ölümü vb.). Stres 

yaratan olayların hem önemli olanları hem de önemsiz gibi görülenleri, bireylerin fiziksel ve psikolojik 

olarak iyi olup olmayacaklarını etkileyebildiğini ortaya koymuĢtur (17). Stresle baĢa çıkabilme konusunda en 

önemli insan kaynağı, kiĢinin problem çözme ve baĢa çıkabilme yetenekleridir (12). 
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 Etkisiz problem çözmenin, stres verici durumlarla ve psikolojik uyumsuzluklarla sonuçlanabileceği 

ortaya çıkmıĢtır (9). Problemlerini etkili çözemeyen bireylerin, etkili problem çözme becerisine sahip 

bireylere göre; daha fazla kaygılı ve güvensiz oldukları, baĢkalarının beklentilerini anlamada yetersiz 

kaldıkları ve daha fazla duygusal problemleri oldukları ortaya çıkmıĢtır (8). 

 

Problem Çözme Becerisini Etkileyen Faktörler  

 Bir bireyin problem çözme konusundaki baĢarısı, problemin özelliğinden çok bazı kiĢisel faktörlere 

bağlıdır. Bireyin kendisine iliĢkin bu etkenlerden biri zekadır. Birey ne kadar zeki olursa problem çözmedeki 

baĢarısı da o kadar fazla olacaktır (18). 

 Bir kimsenin daha önceki yaĢantılarının toplamı, onun kimliğini, mevcut kiĢiliğini meydana getirir. 

Bir kimsenin bilgisi, inançları, değerleri, duyguları, hareketleri, kullandığı kelimeler ve yaptığı iĢler hep onun 

eski yaĢantılarının sonucudur. KiĢinin bir problem üzerinde çalıĢması, kısmen onun değer sistemiyle 

ayarlanır. Problem çözen bir kimsenin görüĢ ve kavrayıĢ gücünün kaynağı onun Ģahsen özümlediği ahlak ve 

kültürel geleneklerden derleniĢ değerlerdir (3). 

 Bireyler, kendi problemlerine iliĢkin içten gelen, değiĢebilir ve kontrol edilebilir nedensel 

yüklemeler yaptığında çözüm için daha çok gayret gösterecek ve güdülenecektir. Bu güdülenme durumunda 

problem çözmeye yönelik çabalar artacaktır (2). 

 Problem çözme davranıĢı, problemden probleme ve bireyden bireye farklı olsa bile, problem çözme 

iĢleminin kesinleĢmiĢ ve oldukça ortak gibi görünen bazı genel ve temel yönleri bulunmaktadır (3). 

* Problemi Tanımlama   * Muhtemel Çözüm Yollarını Belirleme 

* Problemleri Açıklama   * Çözüm ġekillerini Değerlendirme 

* Verileri Toplama    * Çözüm ġeklinin Uygulamaya Konması 

* Verileri Seçme ve Düzenleme  * Çözüm ġeklini Değerlendirme  

      

       

YÖNTEM 

             Üniversite gençliğinin problem çözme becerilerinin karĢılaĢtırması amacı ile yapılan çalıĢmada 

araĢtırmanın evrenini, 2003-2004 eğitim öğretim döneminde  Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören kız ve 

erkek öğrenciler oluĢturmaktadır. Kız ve erkek öğrencilerin ankete katılımı, spor yapan ve yapmayan 

öğrenciler Ģeklinde iki grupta sağlanmıĢ ve spor yapan öğrenciler  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan 

spor yapmayanlar öğrenciler ise diğer bölümlerden seçilmiĢtir.           

             Spor yapan kızlarda Voleybol (16), Taekwon-do (17), Atletizm (17) branĢlarından, erkeklerden 

Futbol (17), Atletizm (17), Taekwon-do (16) branĢlarından olmak üzere toplam 100 kiĢi ve spor yapmayan 

kızlardan (50), erkeklerden (50) olmak üzere toplam 200 öğrenciye Heppner, P.P and Peters (1982)‟nin  

problem çözme envanteri uygulandı. Denekler tesadüf örneklem metoduna göre seçildi. 

 Elde edilen bulgular istatistiksel olarak  t ve f  değerleri alınarak incelendi ve 0.05 düzeyinde 

anlamlılık  arandı. 
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BULGULAR 

Örneklem grubunun spor yapan ve yapmayan üniversite gençliğinin problem çözme becerilerinin 

incelenmesi amacı ile yapılan çalıĢma sonucunda elde edilen bulgular aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 1. Örneklem Grubunun Denek Sayıları 

ERKEK KIZ

BRANŞ FUTBOL ATLETİZM TAEKWON-DO BRANŞ FUTBOL ATLETİZM TAEKWON-DO

N 17 17 16 16 17 17 50 50

ERKEK KIZ

SPOR YAPAN SPOR YAPMAYAN

............................................................................................................................................................... ... 

 

Tablo 2. Örneklem Grubunun Spor Yapan Kız ve Erkeklerin Problem Çözme Puanlarının Cinsiyete Göre 

Betimsel ve ĠliĢkisel Analizi 

FUTBOL ATLETİZM TAEKWONDO GENEL FUTBOL ATLETİZM TAEKWONDO GENEL

N 17 17 16 50 16 17 17 50

Problem Çözme

Puan Ortalaması

Ortanca

Tepe değer

Standart

Sapma

SPOR YAPAN ERKEK SPOR YAPAN KIZ

88.41

88

108.87

108

102.35 99.4

102 99

18.41 19.8818.48

101.53

100

23.58 16.62 18.38.11

99.08 94.19 101.59

99 94 101

19.6

.................................................................................................................................................................. 

 t değeri  : 0.11                      p = 0.92 (p>0.05) 

...................................................................................................................................... ............................ 

 

Tablo 2‟de görüldüğü üzere spor yapan kız ve erkeklerin cinsiyet açısından incelenmesi sonucunda spor 

yapan kızlar (99.48), erkeler (99.08) problem çözme puanına sahiptirler. Bu da bize iki grup arasında 

problem çözme açısından cinsiyete göre çok az bir farklılık bulunduğunu göstermektedir. Elde edilen t 

değeri: 0.11‟e göre (p>0.05) bu farklılık istatistiksel açıdan anlamlı değildir. 
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Tablo 3. Örneklem Grubunun Spor Yapan ve Spor Yapmayan Kızların Problem Çözme Puanlarına Göre 

Betimsel ve ĠliĢkisel Analizi. 

 

18.3 21.5

94.3699.48

99 94

Standart 

Sapma

N

Problem Çözme

Puan Ortalaması

Ortanca

Tepe Değer

SPOR YAPAN KIZ SPOR YAPMAYAN KIZ

50 50

 

           .......................................................................................................... 

t değeri :1.28                        p: 0.28   (p>0.05) 

.......................................................................................................... 

 

Tablo 3‟de görüldüğü üzere spor yapan kızların problem çözme puanları (99.48), spor 

yapmayanların ise (94.36)dır. Spor yapan kızların problem çözme düzeyleri, spor yapmayanlardan (5.12) 

puan fazladır. Bu da spor yapmayanların karĢılaĢtıkları problemli durumlardan daha çabuk kurtulduklarını 

göstermektedir. Bu farklılık elde edilen t değeri (1.28)e göre (p>0.05) istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

değildir. 

Tablo 4. Örneklem Grubunun Problem Çözme Puanına Göre Spor Yapmayan Kız ve Spor Yapmayan 

Erkeklerin Betimsel ve ĠliĢkisel Analizi. 

 

SPOR YAPMAYAN KIZ SPOR YAPMAYAN ERKEK

N

Problem Çözme

Puan Ortalaması

Ortanca

Tepe Değeri

Standart 
19.8

Sapma

50 50

94.36 100.24

94 100

21.5
 

            .............................................................................................................. 

t değeri :  - 1.42                      p: 0.16       (p>0.05) 

.............................................................................................................. 

 

Tablo 4‟de görüldüğü üzere spor yapmayan kızların problem çözme puanı (94.36), erkeklerin ise 

(100.24)‟tür. Bu da bize spor yapmayan kızların problem çözme becerilerinin spor yapmayan erkeklerden 

daha yüksek olduğunu göstermektedir. Elde edilen t değeri (-1.42)‟dir. Ġki grup arasında fark olmasına 

rağmen (5.78) bu fark istatistiki olarak anlamlı bir farklılık değildir (p>0.05). 
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Tablo 5. Örneklem Grubunun Problem Çözme Puanına Göre Spor Yapan Erkekler Ġle Spor Yapmayan 

Erkeklerin Betimsel ve ĠliĢkisel Analizi 

 

SPOR YAPAN ERKEK SPOR YAPMAYAN ERKEK

N 50 50

Problem Çözme

Puan Ortalaması

Ortanca

Tepe Değeri

Standart

Sapma
19.6 19.8

99.08 100.24

99 100

 

....................................................................................................................... 

t  değeri :  0.29                      p: 0.77       (p>0.05) 

........................................................................................................................ 

 

Tablo 5‟te görüldüğü üzere spor yapan erkekler ile spor yapmayan erkeklerin problem çözme 

puanları arasında (1.16) puanlık az bir fark vardır. Bu fark istatistiksel olarak da anlamlı bir farklılık değildir. 

(p>0.05) 

 

Tablo 6. Örneklem Grubunun Problem Çözme Puanına Göre Spor Yapan Kızların BranĢ DeğiĢkenine Göre 

Betimsel ve ĠliĢkisel Analizi. 

 

 

VOLEYBOL ATLETİZM TAEKWONDO GENEL

N 16 17 17 50

Problem Çözme

Puan Ortalaması

Ortanca 

Tepe Değeri

Standart 

Sapma

SPOR YAPAN KIZLAR

94.19 101.59 102.35 99.48

94 101 102 99

18.41 19.88 16.62 18.3
 

............................................................................................................  

 F  = 0.66                       p: 0.580        

............................................................................................................. 

 

Tablo 6‟da görüldüğü üzere spor yapan kızların branĢ değerlerine göre karĢılaĢtırmaları sonucunda, 

voleybol branĢıyla uğraĢan kızların problem çözme becerileri atletizm ve taekwondo branĢı ile uğraĢanlardan 

daha yüksektir. Elde edilen F değeri (0.66) buna göre bu farklılık, istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

değildir. (p>0.05) 
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Tablo 7. Örneklem Grubunun Problem Çözme Puanlarına Göre Spor Yapan Erkeklerin BranĢ DeğiĢkenine 

Göre Betimsel ve ĠliĢkisel Analizi. 

 

 

 ...................................................................................................... 

F değeri: 3.28      P: -0.024       (p<0.05) 

....................................................................................................... 

 

Tablo 7‟de görüldüğü üzere futbol branĢıyla uğraĢanların problem çözme puanları (88.41) atletizm 

ve taekwondo sporuyla uğraĢanlardan daha düĢüktür. Bu da futbolcuların problemli durumlara daha kolay ve 

çabuk çözüm bulduklarını göstermektedir. Elde edilen F değeri (3.28)‟dir. Buna göre branĢ değiĢkenine göre 

spor yapan erkekler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark vardır. (p<0.5) 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 Spor yapan ve yapmayan üniversite gençliğinin problem çözme becerilerinin karĢılaĢtırılması amacı 

ile yapılan çalıĢmada; örneklem grubunun spor yapan kız ve erkek öğrencilerin problem çözme puanlarının, 

cinsiyete göre analizi sonucunda tablo 2‟de de görüldüğü üzere cinsiyet değiĢkenine göre bir farklılık 

görülmemektedir. 

 Problem çözme ve karar verme iliĢkisinin incelendiği bir araĢtırma sonucunda kızların erkeklere 

göre daha fazla bağımlı karar verme tarzında hareket ettikleri bulunmuĢtur (19). 

 Tablo 3‟de görüldüğü üzere spor yapan ve yapmayan kız öğrencilerin problem çözme puanları 

analizinde spor yapan kız öğrencilerin puanı (99.48) spor yapmayan kız öğrencilerin ise (94.36)‟dır. Bu 

durum bize spor yapmayan kız öğrencilerin karĢılaĢtıkları problemli durumlardan daha çabuk kurtulduklarını 

göstermektedir. Ġki grup arasındaki (5.12)‟lik problem çözme puan farkı istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık 

değildir. 

 Kız ve erkek öğrencilerde uyma ve problem çözme yeteneğinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada, düĢük 

seviyede uyumlu olan çocukların problem çözme performanslarının daha iyi olduğu görülmüĢtür (4). 

 Tablo 4‟te görüldüğü üzere spor yapmayan kız ve erkek öğrencilerin problem çözme puanı 

değiĢkenine göre incelenmesi sonucunda kız öğrencilerin problem çözme puanı (94.36) iken erkek 

FUTBOL ATLETİZM TAEKWONDO GENEL

N 17 17 16 50

Problem Çözme

Puan Ortalaması

Ortanca

Tepe Değeri

Standart 

Sapma
18.48 23.58 8.11 19.6

88 100 108 99

SPOR YAPAN ERKEKLER

88.41 100.53 108.87 99.08
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öğrencilerin ise (100.24)‟tür. Bu da spor yapmayan kız öğrencilerin problem çözme performanslarının spor 

yapmayan erkek öğrencilerden daha fazla olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık değildir. 

 Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değiĢkenler açısından incelendiği bir 

çalıĢma da kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre problem çözmede kendilerini daha güvenli olarak 

değerlendirildikleri ortaya çıkmıĢtır (20). 

 Tablo 5‟te görüldüğü üzere spor yapan erkek öğrenciler ile spor yapmayan erkek öğrencilerin 

problem çözme puanlarının karĢılaĢtırılması sonucunda, iki grup arasında az bir fark bulunmuĢtur. Ġki grubun 

problem çözme becerileri birbirine yakındır. Elde edilen bu fark istatistiki açıdan anlamlı değildir. 

 Yapılan bir araĢtırmada, iletiĢim becerileri eğitiminden sonra grubun problem çözme yeteneği 

araĢtırılmıĢ ve bu grubun problem çözme becerisi algılarında yükselme görülmüĢtür (6). 

 Tablo 6‟da görüldüğü üzere, spor yapan kız öğrencilerin branĢ değiĢkenine göre incelenmesi 

sonucunda voleybol branĢıyla uğraĢan kız öğrencilerin problem çözme puanı (94.19)‟dur. Bu da bize 

voleybolcu kız öğrencilerin problem çözme yeteneklerinin atletizm ve taekwondo sporuyla uğraĢan kız 

öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu fark istatistiki olarak anlamlı değildir. 

 Kruger (1997), problem çözme ile sosyal destek ve kiĢisel yeterliliği incelediği çalıĢmasında, sosyal 

destek ile problem çözmede kiĢisel yeterlilik arasında iliĢki olduğunu bulmuĢtur (15). 

 Spor yapan erkek öğrencilerin branĢ değiĢkeni açısından problem çözme puanları analizi sonucunda 

futbol branĢı ile uğraĢanların problem çözme puanları (88.41) dir. Bu durum bize futbolcuların problemli 

durumlardan atletizm ve taekwondo branĢıyla uğraĢanlardan daha kolay kurtulduklarını ve daha çabuk çözüm 

bulduklarını göstermektedir. Bu farklılık istatistiki açıdan da anlamlı bir farklılıktır (p<0.05). 

Futbolun takım sporu olması, oyun esnasında birçok kritik anların bulunması ve rakiple takım 

halinde mücadele futbolcuların problem çözme performanslarını artırmıĢ olabilir. 

Sonuçta spor yapan ve yapmayan üniversite gençliğinin problem çözme becerilerinin 

karĢılaĢtırılması amacı ile yapılan çalıĢmada spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencileri arasında az bir 

farklılık olduğu, branĢlar arası yapılan karĢılaĢtırmada ise yapılan spor branĢı ile problem çözme becerilerinin 

birbirini etkilediği ortaya çıkmıĢtır. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 

BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠNĠN 

ARAġTIRILMASI 

 

Füsun ÖZTÜRK* ġenay KOPARAN*  Mine TOPSAÇ*     Güven ÖZKAYA**  

 

ÖZET 

 

Bu araĢtırma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümü 

öğrencilerinin problem çözme becerileri konusunda kendilerini algılaĢıylarını tespit etmek 

amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmaya 111 bayan ve 113 erkek olmak üzere toplam 224 

gönüllü öğrenci katılmıĢtır.  

AraĢtırmada, Heppner ve Petersen tarafından geliĢtirilen ve Türkiye uyarlaması 

ġahin, ġahin ve Heppner tarafından yapılan Problem Çözme Envanteri kullanılmıĢtır. 

Ġstatistiksel değerlendirmeler tek yönlü varyans analizi, Mann-Whitney U testi ve Kruskall 

Wallis testleri ile yapılmıĢtır.  

AraĢtırma sonucunda öğrencilerin problem çözme becerilerini algılaĢıĢlarında 

cinsiyetlerine ve branĢlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.  

Anahtar kelimler: problem çözme becerisi, öğrenci. 

 

ABSTRACT 

PROBLEM-SOLVING SKILLS OF STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORTS DEPARTMENT OF EDUCATION FACULTY ULUDAĞ 

UNIVERSITY 

The purpose of this study was to determine problem-solving skills, perception of 

students of  physical education and sports department of education faculty, Uludağ 

University. 111 female and 113 male volunters (totally 224 students) participated in this 

study. 

Ġn this study, Problem-Solving Inventory which developed by Heppner and 

Petersen, adapted by ġahin ġahin, and Heppner in Turkey used. The analyses was carried 

out through the one way Annova, Mann-Whitney U and Kruskall Wallis tests , in SPSS 13 

programme.  

As a result of this study, significant difference have been obtained between the 

Problem Solving skills of students with reference on their sex-and their sport branch. 

Keywords : Problem –solving skill, student.  
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GĠRĠġ 

Bireylerin problem çözme becerisi, hem mesleki hem de özel yaĢantılarındaki 

baĢarı ve mutluluğu için önemlidir. Çünkü toplumsal bir varlık olarak baĢkaları ile birlikte 

yaĢmak çalıĢmak ve rekabet etmek durumundadır. Ve karĢılaĢtığı her yeni güçlük, 

çözülmesi gereken yeni bir problem durumudur.  

Problem çözme; problemli bir durumla baĢa çıkabilmek için etkili tepki seçenekleri 

oluĢturma ve bu seçeneklerden en etkili olacağı düĢünülen birini seçmeyi içeren biliĢsel bir 

davranıĢsal süreçtir (1). Kendini sosyal problemlerin çözümünde etkisiz olarak algılayan 

bireylerin, mutsuzluk yaĢamada büyük bir risk altında oldukları görülmektedir. Bu 

bireylerin depresyon düzeyleri kontrol altına alınsa da, düĢük problem çözme becerisi 

algısı ve onun olumsuz yaĢam stresi ile etkileniĢini, mutsuzluğun derecesini arttırmaktadır. 

KiĢilerin problem çözme becerilerindeki zayıflığın, mutsuzluk riskini arttırdığı 

gözlemlenmektedir(2).  

Ġnsanların günlük yaĢantılarındaki problemlere genellikle kiĢisel deneyimlere, 

geleneklere veya otorite figürlerine baĢvurarak çözüm aradıkları görülmektedir (3). Eğer 

bir insan, sorun çözme yeterliliğine kavuĢmamıĢ ise küçük sorunlarını çözmede bile 

baĢkalarının yardımını gerekser (4). John Dewey problemi, insan zihnini karıĢtıran ona 

meydan okuyan ve inancı belirsizleĢtiren her Ģey olarak tanımlamaktadır (5).  

Problem çözme, bireyin kendi yeteneklerini keĢfederek geliĢmesini ve ihtiyaçlarını 

karĢılamasını kolaylaĢtırır. Birey karĢılaĢtığı güçlükler üzerinde baĢkalarının karar 

vermesini bekleyeceği yerde bu güçlüklere kendisi çözüm yolları arar, bilgilerini ve 

becerilerini kullanma fırsatı bulur, kendine güveni artar. Bu nedenle eğitimin en önemli 

amaçlarından biri öğrencilerin problem çözme becerilerini geliĢtirmektir (6). Burada, 

öğrencilere öğretilmesi gereken en önemli Ģey hiçbir problemin tek çözümünü olmadığı, 

her zaman alternatiflerin olabileceğidir (7). Problem çözme becerisi, bireyin ve grubun 

içinde yaĢadığı çevreye etkin uyum sağlamasına yardım eder. Demek ki tüm nesiller 

yaĢadığı çevreye etkin uyum sağlayabilmek için problem çözmeyi öğrenmek 

durumundadır (8).  

Bu araĢtırma, geleceğin Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörler adaylarından olan 

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin, 

problem çözme becerileri konusunda kendilerini algılayıĢlarını tespit etmek amacıyla 

yapılmıĢtır.  
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GEREÇ YÖNTEM 

 

AraĢtırmanın evrenini 2004 yılında  Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

bölümünde okuyan öğrenciler oluĢturmaktadır. Örneklem ise 111 bayan 113 erkek olmak 

üzere toplam 224 kiĢidir.  

AraĢtırmada Heppner ve Petersen tarafından geliĢtirilen ve Türkiye uyarlaması 

ġahin, ġahin ve Heppner tarafından yapılan Problem Çözme Envanteri kullanılmıĢtır. 

Ergen ve yetiĢkin bireylere uygulanabilen bu envanter 35 maddeden oluĢan ve 1-6 arası 

puanlanan Likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınan toplam puanların yükseliği, bireyin 

Problem Çözme Becerileri konusunda kendisini yetersiz olarak algıladığını gösterir (9). 

Elde edilen veriler SPSS 13 istatistik programında değerlendirilirken, gruplar arası 

karĢılaĢtırmalarda normal dağılım göstermeyen grup sayısı ikiden fazla değiĢkenler için 

Kruskall Wallis, grup sayısı iki olan değiĢkenler için Mann-Whitney U testi kullanılmıĢtır. 

Grup sayısı iki olan normal dağılım gösteren değiĢkenler için gruplar arasındaki farklılık 

bağımsız örneklem t testi ve grup sayısı ikiden fazla varyansların homojen olması 

durumunda  tek yönlü varyans analizi uygulanmıĢtır. Anlamlılık düzeyi α=0.05 olarak 

kabul edilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

 

Araştırmaya katılan deneklerin  problem çözme puanlarının cinsiyete, sınıflara ve branşa göre 

yapılan karşılaştırılmaları ile elde edilen sonuçlar 1-7 nolu tablolarda yer almaktadır.   

 

Tablo-1. Cinsiyet değiĢkenine göre problem çözme becerisi puanlarının karĢılaĢtırılması.   

 

 Bayan (n=111) 

Ort  ± S.S 

Erkek  (n=113) 
Ort  ± S.S 

p 

PROBLEM ÇÖZME  

PUANI 

 

77.8 ± 14.9 

 

83.4 ± 18.2 
 

0.010 

 

 

 Tablo‟ 1 de bayan ve erkek öğrencilerin problem çözme puanları karĢılaĢtırıldığında; erkek 

öğrencilerin problem çözme puanlarının bayanlara göre  istatistiksel düzeyde anlamlı Ģekilde daha yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir (p<0.01).  

 

 

 

Tablo-2. Sınıflara göre problem çözme becerisi puanlarının karĢılaĢtırılması.  

 

 SINIFLAR  

     4.SINIF  p 
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1. SINIF 
Ort± S.S 

2. SINIF 
Ort  ± S.S 

3. SINIF 
Ort  ± S.S 

4. SINIF 
Ort  ± S.S 

Ġkili Eğitim 
Ort  ± S.S 

 
PROBLEM 

ÇÖZME 

PUANI   

 

87.4 ± 20 

 

82.3 ±17.9 

 

81.9 ±10.7 

 

78.9 ± 17 

 

79.05 ± 15.3 

 

0.182 

 

 Tablo 2‟de sınıflar arasında problem çözme puanlarının karĢılaĢtırılmasında; istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir.    

Tablo-3. Bayan ve erkek öğrencilerin sınıflar arasında yapılan problem çözme becerisi puanlarının 

karĢılaĢtırılması 

 

 SINIFLAR  

  

1. SINIF 
Ort± S.S 

 

2. SINIF 
Ort  ± S.S 

 

3. SINIF 
Ort  ± S.S 

 

4. SINIF 
Ort  ± S.S 

4.SINIF  

Ġkili Eğitim 
Ort  ± S.S 

 

p 

Bayan 

 

86.5 ± 18.5 

 

78.7 ± 15.6 

 

80.8 ± 10.4 

 

75.6 ± 15.4 

 

76.1 ± 13.2 

 

0.214 

Erkek  

 

88.05 ± 21 

 

83.8 ±  19.1 

 

95 

 

82.4 ± 18.1 

 

81.7 ± 16.7 

 

0.688 

 

 Tablo 3 „ de bayan ve erkek öğrencilerin grup içinde sınıflara arası yapılan karĢılaĢtırılmasında; her 

iki cinsiyet yönüyle istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır.  

 Tablo-4. Sınıflara göre bayan ve erkek öğrencilerin problem çözme becerisi puanlarının 

karĢılaĢtırılması  

 

 

SINIFLAR  

n 

Bayan  Erkek  

Bayan 

Ort  ± S.S 

Erkek  

Ort  ± S.S 

 

p 

1. SINIF 13 18 86.5 ± 18.5 88.05 ± 21.05 0.839 

2. SINIF 7 16 78.7 ± 15.6 83.8 ±  19.1 0.539 

3. SINIF 12 1 80.8 ± 10.4 95  - 

4. SINIF 45 41 75.6 ± 15.4 82.4 ± 18.1 0.065 

4.SINIF(Ġkili Eğitim)  34 37 76.1 ± 13.2 81.7 ± 16.7 0.125 

 

Tablo 4‟ de sınıflar göre bayan ve erkek öğrencilerin problem çözme becerisi  puanlarının 

karĢılaĢtırmasında; istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-5 . BranĢlara göre problem çözme becerisi puanları ve ikili karĢılaĢtırılmaların 

değerlendirilmesi. 
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BRANġ GRUPLARI  

1) 

 

Atletizm 

(n =25) 

 

Ort ± S.S 

2) 

 

Basketbol 

(n=18) 

 

Ort  ± S.S 

3) 

 

Futbol 

(n=52) 

 

Ort  ± S.S 

4) 

 

Voleybol 

(n=19) 

 

Ort  ± S.S 

5) 

 

Diğer 

(n=71) 

 

Ort ± S.S 

6) 

 

BranĢı 

Yok 

(n=39) 

Ort  ± S.S 

 

p Ġkili  

karĢılaĢtırma 
p 

 

79.6±18.4 

 

85.7±13.7 

 

85.6±19.1 

 

73.5±14.1 

 

76.5±14.1 

 

83.2±17.4 

 
0.005 

  

 2-4 0.003 

2-5 0.012 

3-4 0.010 

 

Tablo 5‟ de branĢlara göre problem çözme becerisi puanları arasında yapılan karĢılaĢtırmada; 

istatistiksel düzeyde anlamlı Ģekilde farklılık bulunmuĢtur (p<0.01). BranĢlar  arasında problem çözme 

puanlarının yapılan ikili karĢılaĢtırmalarında; basketbol ile voleybol arasında, futbol ve diğer branĢlara sahip 

olanlar arasında istatistiksel düzeyde anlamlı farklılık (p<0.01) ve basketbol ile diğer branĢlara sahip 

olanlarla ve futbol ve voleybol arasında istatistiksel düzeyde anlamlı farklılık belirlenmiĢtir (p<0.05).  

Tablo-6. Erkek ve bayan öğrencilerin branĢları arasında problem çözme becerisi puanları ve ikili 

karĢılaĢtırılmaların değerlendirilmesi. 

 

 BRANġLAR  

 1) 

Atletizm 

Ort±S.S 

2) 

Basketbo

l 

Ort± S.S 

3) 

Futbol 

Ort± S.S 

4) 

Voleybol 

Ort ± S.S 

5) 

Diğer 

Ort ± S.S 

6) 

BranĢı Yok  

Ort ± S.S 

 

Ġkili 

karĢılaĢtırm

a 

p 

Baya
n  

80.06± 14 81.1  ± 

8.7 

84.5 

±10.6 

70.1± 

10.6 

74.7 

±14.2 

84.5 ±17.9 

 

 0.024 

Erkek  

 

78.7± 

25.6 

88 ± 15.4 85.8 ± 20 83.2 

±19.4 

79.8 

±13.7 

81.7 ±17.2  0.680 

  1-4 0.038 

2-4 0.033 

3-4 0.016 

4-6 0.006 

5-6 0.023 

 

Tablo 6 „ da bayan öğrencilerin kendi içinde branĢlara göre problem çözme becerisi puanlarının 

karĢılaĢtırılmasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılık belirlenmiĢtir (p<0.05).  Bu farklılıkların 

atletizm ile voleybol arasında, basketbol ile voleybol arasında, futbol ile voleybol arasında, diğer branĢlar ile 

branĢı olmayanlar arasında (p<0.05) ve basketbol ile diğer branĢlara sahip olanlar arasında  olduğu (p<0.01) 

belirlenmiĢtir.  

Erkek öğrencilerin kendi içinde branĢlara göre problem çözme becerisi puanlarının 

karĢılaĢtırılmasında ise istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir.  

 

Tablo-7. BranĢlara göre bayan ve erkek öğrencilerin problem çözme becerisi puanlarının 

karĢılaĢtırılması.  



 215 

 

 

BRANġLAR 

n 

Bayan  Erkek  

Bayanlar 

Ort  ± S.S 

Erkekler 

Ort  ± S.S 

 

p 

ATLETĠZM 16 9 80.06 ± 14 78.7 ± 25.6 0.892 

BASKETBOL 6 12 81.1  ± 8.7 88 ± 15.4 0.494 

FUTBOL 8 44 84.5 ± 10.6 85.8 ± 20 0.833 

VOLEYBOL 14 5 70.1 ± 10.6 83.2 ± 19.4 0.186 

DĠĞER 45 25 74.7 ± 14.2 79.8 ± 13.7 0.081 

BRANġI YOK 21 18 84.5 ± 17.9 81.7 ± 17.2 0.686 

 

 Tablo 7‟ de branĢlara göre bayan ve erkek öğrencilerin problem çözme becerisi puanlarının 

karĢılaĢtırılmasında; istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir.  

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 

AraĢtırmaya, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden 111 bayan 

113 erkek olmak üzere toplam 224 öğrenci gönüllü olarak katılmıĢtır. Bayan öğrencilerin yaĢ ortalamaları 

22.2 (±2.01) ve erkek öğrencilerin yaĢ ortalamaları 23.1 (± 2.05) olarak tespit edilmiĢtir. Deneklerin 

branĢlarına göre dağılımı atletizm 25 (16 bayan, 9 erkek), basketbol 18 (6 bayan, 12 erkek), futbol 52 (8 

bayan, 44 erkek), voleybol 19 (14 bayan, 5 erkek) Ģeklindedir. Tenis, masa tenisi, judo, eskrim, cimnastik, 

hentbol, yüzme, paten, kayak vb branĢların sayıları istatistiksel karĢılaĢtırma yapmaya uygun olmadığından 

diğer branĢ baĢlığı altında değerlendirmeye alınmıĢtır ve 45 bayan, 25 erkek olmak üzere toplam 71 kiĢidir. 

21 bayan ve 18 erkek olmak üzere toplam 39 öğrenci ise herhangi bir branĢta  aktif olarak spor 

yapmamaktadırlar. 

Deneklerin sınıflara göre  dağılımı ise 1. sınıf 31 öğrenci ( 13 bayan, 18 erkek). 2. sınıf 23 öğrenci (7 

bayan, 16 erkek ), 3. sınıf 13 öğrenci (12 bayan, 1 erkek), 4. sınıf  86 öğrenci (45 bayan 31 erkek), ikili 

eğitim 4. sınıf ise 71 öğrenci (34 bayan, 37 erkek) Ģeklindedir.   

Deneklerin problem çözme becerisi puanları cinsiyetler göre karĢılaĢtırıldığında, bayanlar lehine 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir (Tablo-1). Deneklerin problem çözme beceri puanları 

sınıflara göre karĢılaĢtırıldığında son sınıflar problem çözme becerileri konusunda kendilerini daha yeterli 

görmelerine rağmen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır (Tablo-4). Problem çözme becerisi 

puanlarının branĢlara göre yapılan karĢılaĢtırmasında ise istatistiksel olarak farklılıklar tespit edilmiĢtir 

(Tablo-5). Bu farklılıklar; basketbol-voleybol karĢılaĢtırmasında voleybolcular lehine, basketbol-diğer 

branĢlar karĢılaĢtırmasında diğer branĢ sporcuları lehine, futbol-voleybol karĢılaĢtırmasında voleybolcular 

lehine ve  futbol ile diğer branĢlar karĢılaĢtırmasında diğer branĢ sporcuları lehine görülmektedir.  

Bayan ve erkek öğrencilerin kendi içinde branĢlarına göre problem çözme becerisi puanlarının ikili 

karĢılaĢtırmalarında, erkeklerde istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmazken bayanlarda, 

voleybolun atletizm basketbol futbol ve branĢı olmayanlar ile karĢılaĢtırmasında voleybolcular lehine, diğer 

branĢta olanlar ile branĢı olmayanların karĢılaĢtırmasında, diğer branĢ sporcuları lehine istatistiksel düzeyde 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir (Tablo- 6). Sınıfların ve branĢların kendi içinde cinsiyetlere göre 

karĢılaĢtırmasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır (Tablo- 4 ve Tablo-7). 
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Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri ile yapılan benzer bir 

araĢtırmada ise öğrencilerin cinsiyetlere, sınıflara ve branĢlarına göre problem çözme becerisi puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (10).  Yine Taylan tarafından 226 üniversite 

öğrencisi üzerinde, problem çözme envanteri uygulayarak yapılan bir araĢtırma sonucu   cinsiyetler arasında 

farklılık olmadığı yönündedir (11). Ancak Katkat‟ ın yaptığı ve 6 ayrı üniversiteden 1636 erkek ve 1332 

bayan öğretmen adayı öğrencilerini kapsayan araĢtırmada, cinsiyetlere göre yapılan karĢılaĢtırmada bayan 

öğretmen adayları lehine bir farklılık bulunmuĢtur (12). Benzer Ģekilde Çam tarafından yapılan diğer bir 

çalıĢmada, öğretmenlik formasyonu eğitimi programının öğretmen adayı problem çözme becerisi algılarına 

etkisi incelenmiĢtir. Sonuçlar, ilk ve son ölçüm puanları karĢılaĢtırıldığında, son ölçüm lehine anlamlı bir 

farklılığın olduğunu göstermiĢtir. Öğretmen adaylarının geldikleri alana (sosyal-fen), daha önce ya da halen 

öğretmenlik yapıp yapmamalarına, mezun ya da halen öğrenci olmalarına, yaĢlarına ve cinsiyetlerine göre 

ikili ölçüm puanlarının farklılaĢmadığı görülmüĢtür (13).  

Heppner ve arkadaĢlarının kendilerini “baĢarılı” ve “baĢarısız” problem çözücü olarak algılayan 

üniversite öğrencilerinin kiĢisel farklılıklarını belirlemek üzere yaptıkları bir araĢtırmada , erkeklerin kızlara 

göre problem çözme süreçlerinin daha çok farkında oldukları ve kiĢiler arası problemleri çözmede kızlardan 

daha stratejik davranıĢları görülmüĢtür (14). Heppner, Reeder ve Larson tarafından yapılan baĢka bir 

araĢtırmada ise cinsiyet değiĢkeninin sadece baĢa çıkma yollarında etkili olduğu problem çözme algısı ve 

cinsiyet etkileĢiminde alınan tüm biliĢsel değiĢkenler üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı gözlenmiĢtir(15). 

Görüldüğü gibi problem çözme becerisi ile ilgili olarak mevcut literatürde farklı sonuçlar yer 

almaktadır. Bu araĢtırma sonuçlarından hareketle sınıflara göre problem çözme becerisi puanları arasında 

farklılık bulunmaması, verilen dört yıllık eğitimin bu becerinin geliĢtirilmesine katkıda bulunmadığı yönünde 

olabilir. Birey geçmiĢ yaĢantısındaki bilgilerden yararlanarak problemin çözümü olabilecek plan v projeler 

geliĢtirebilir. Eğitim sürecinde bilginin ezbere dayanması ve günlük hayat içinde yaparak yaĢayarak bilgilerin 

bireyin belleğinde örgütlenmemesi bu becerinin geliĢtirilmesine olanak sağlamamaktadır.  

Problem çözme becerisi puanlarının bayan öğrenciler lehine bir sonuç göstermesi ise aile ve eğitim 

ortamı içinde erkeklere göre daha fazla güçlükle karĢılaĢmaları nedeniyle daha fazla problemle baĢa çıkma 

durumunda kalmaları ve becerilerini geliĢtirme fırsatı buldukları Ģeklinde yorumlanabilir.   

Kadınlarda beynin iki yarı küresini birbirine bağlayan kısmı erkeklerden üç yıl daha önce olgunluğa 

ulaĢır. Herman „a göre biyolojik ve kültürel etkilerden dolayı kadınlar sağ beyinsel iĢlevleri yerine getirmede 

erkeklerden daha avantajlıdır. Yazar, kadınların potansiyel olarak zihinsel düĢünme süreçlerinin beynin her 

iki yarısını kullanmaya yönelik, düĢünme Ģekillerinin daha tümel, daha sezgisel, yeni fikirlere daha açık ve 

eĢyadan çok insana yönelik olduklarını savunmaktadır (7).  

Eğitim öğretim ortamında problem çözme becerisinin geliĢtirilebilmesi için yaratıcı düĢünce ve 

problem çözme tekniklerine daha fazla yer verilmesi önerilebilir. Bunun için öğrenciye problemin önemini 

göstermek ve benzer birkaç problemle karĢı karĢıya bırakmak, problemi tanımlamak ve sınırlamada yardım 

etmek, kullanılacak uygun araç ve gereci sağlayarak gerektiğinde rehberlik yapmak yararlı olacaktır.  
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZİRAN BURSA 

LĠSE SPOR ALANI ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEKĠ OLGUNLUK DÜZEYLERĠNE 

ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME 

 

ÖZET 

 

*Rüçhan Özkılıç       **Nimet HaĢıl Korkmaz 

  

Bu araĢtırmanın amacı liselerde spor alanını tercih eden öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeylerini belirlemektir. AraĢtırma Bursa ilinde spor alanı programı açmıĢ olan 3 

okuldaki 83 öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada Kuzgun ve Bacanlı (2005) 

tarafından geliĢtirilen mesleki olgunluk ölçeği kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler yüzde, 

frekans, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak çözümlenmiĢtir. AraĢtırmaya 

katılan öğrencilerin mesleki olgunluk ölçeğinden elde ettikleri puanlar cinsiyetlerine göre 

karĢılaĢtırıldığında anlamlı bir farklılık olduğu ve  kız öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin 

mesleki olgunluk ölçeğinden elde ettikleri puanlar öğrencilerin bulundukları sınıflara ve 

okulların bağlı bulunduğu ilçelere göre karĢılaĢtırılmıĢ ancak bir farklılık bulunamamıĢtır. 

Bunlara ilave olarak öğrencilerin %54.22‟sinin yeterli mesleki olgunluğa ulaĢmadığı, 

%22.89‟unun  yeterli mesleki olgunluğa ulaĢtığı ancak mesleki eğitime ihtiyaçları olduğu, 

diğer %22.89‟unun ise  yeterli mesleki olgunluğa ulaĢtıkları saptanmıĢtır. 

 

ABSTRACT 

 The aim of this study is to determine the proffessional maturation level of the 

students at the lycee‟s sports fields.This  study was actualized at 3 schools which are sport 

field programme is implemented. 83 student participated to this study. The Proffessional 

Maturation Inventory (Kuzgun ve Bacanlı, 2005) was used as the  instrument of the study. 

The data were analysed by using percentages, frequencies, independent sample t test and 

one-way analysis of variance. It was found that there is a signigicant difference between 

the male and female students proffessional  maturation scores. The mean of the female 

students professional maturatıon scores is significantly higher than the male students. On 

the other hand, the professional maturation scores of the participant students are compared 

according to their grades and their lycee‟s province. However, no signigificiant differences 

were found in both comparasion . In addition to these findings %54.22 of the participant 

students do not reach enough professional maturation level but still need  to proffessional 

education, %22.89 of them reach sufficient professional maturation level.        

Key Words: The Proffessional Maturation, physical education and sport   
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GĠRĠġ 

 

Mesleki olgunluk mesleki geliĢimin bir göstergesidir (Kuzgun ve Bacanlı, 2005). Mesleki 

geliĢim kuramcıları meslek geliĢiminin genel geliĢimde olduğu gibi bazı evrelere 

ayrıldığını öne sürmüĢlerdir. Mesleki olgunluk bu evrelerde tipik ve gerekli problem 

çözme yaĢantıları ile karĢılaĢılarak ve bunları çözebilmek için  gerekli olan becerileri 

edinerek kazanılmaktadır (Kuzgun ve Bacanlı, 2005). 

 

 Super (1963)‟a göre, bu araĢtırmaya konu olan 14-18 yaĢ arasındaki bireyler mesleki 

olgunluk evrelerinden birisi olan “AraĢtırma evresi”nin ilk geliĢim basamağı olan “deneme 

basamağındadırlar. Bu basamak geliĢimin ergenlik dönemine ve öğrenim yaĢamının da lise 

yıllarına rastlar. Deneme basamağı, meslek rehberliği ve danıĢmanlığı bakımından özel bir 

önem taĢır. Çünkü insanın kendini ve çevresindeki fırsatları tanıma ve değerlendirme 

çabaları okul öncesi dönemden itibaren baĢlarsa da, çabaların yoğun olduğu dönem lise 

yıllarına rastlamaktadır.  

 

Ülkemizdeki liselerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1996-1997 öğretim yılından 

itibaren “Alan Seçmeli Programlar” uygulamaya konulmuĢtur. Bu programlarla 

öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendileri için en uygun olan alanı 

seçmelerine olanak sağlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle liselerin ilk sınıfları (9. 

sınıflar) “yöneltme” sınıfı olarak kabul edilmektedir. Ortaöğretim kurumlarının bu görevi 

yerine getirebilmesi için bu kurumlarda uygulanacak olan öğretim programları 

yükseköğretime hazırlayan programlar, hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan 

programlar ve hayata ve iĢ alanlarına hazırlayan programlar olarak hazırlanmıĢtır (MEB, 

1999). Bu programlar öğrencilerin istek ve yetenekleri yönünde bireysel farklılıklarına ve 

yönelecekleri alanın/bölümün özelliklerine cevap verecek Ģekilde ortak genel kültür 

dersleri, alan/bölüm dersleri ile alan/ bölüm seçmeli dersleri ve diğer seçmeli derslerden 

oluĢmaktadır. Ortak genel kültür dersleri ile alan/bölüm seçmeli dersleri ve diğer seçmeli 

derslerin her biri, bunların haftalık saatleri ve hangi yıllarda okutulacakları, kurul kararına 

bağlı olarak belirlenir.  

Aynı yönetmelikte (MEB, 1999) Alan/Bölüm dersleriyle, Alan/Bölüm Seçmeli dersleri ve 

Seçmeli derslerin tanımları ise Ģu Ģekilde yapılmaktadır: 

Alan/Bölüm Dersleri: Öğrenciyi girmeyi hedeflediği yüksek öğrenim dalına veya mesleğe 

ve iĢ alanlarına yönelten ve ona bu yönde geliĢme imkânı sağlayan derslerdir. 

Alan/Bölüm Seçmeli Dersleri: Öğrenciye yöneldiği alanda/bölümde geliĢme imkân ve 

derinleĢme imkânı sağlayan derslerdir. 

Seçmeli Dersler: Ortak genel kültür, Alan/Bölüm dersleri ile alan bölüm seçmeli dersleri 

dıĢında kalan; öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çeĢitli programlarda 

ilerlemelerini, kiĢisel yeteneklerini geliĢtirmelerini sağlayan derslerdir.  

Alan/Bölüm dersleri ve seçmeli derslerin seçiminde dikkate alınması gereken hususlar 

Ģunlardır: 

- GeliĢim dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, öğrencinin önceki yıllara ait baĢarısı ve 

derslerdeki baĢarı grafiği. 

- Yönelmek istediği veya yöneldiği alan/bölümde alması gereken derslerin hangileri 

olduğu. 

- Hangi sınıflarda hangi derslerin alınmasının uygun olacağı.  
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Yönetmelik ayrıca öğrencilerin alan/bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli derslerinin 

seçiminin her sınıf için tekrarlanacağını vurgulamaktadır. 

 

 

 

Aynı yönetmeliğe (MEB, 1999) göre alanlara yönelme gerçekleĢtirilirken 

programlarında birden fazla alana yer verilen okullarda dokuzuncu sınıfı geçen öğrenciler; 

ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki baĢarı durumlarına göre alanlara yönelir veya 

yönlendirilirler. Ayrıca yönlendirmenin  öğrenci ve velisinin görüĢü alınarak ilgili müdür 

yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından yapılması gerekir. 

Yönelme veya yönlendirme yapılırken dokuzuncu sınıfta okutulan alanlara kaynaklık eden 

derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması ya da derslerin yıl sonu notları esas alınır. 

Buna göre,  öğrenci; 

1. Alana kaynaklık eden derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının 2.50 ve 

daha yukarı, 

2. Yıl sonunda alana kaynaklık eden derslerin her birinden baĢarılı olduğu alan veya 

alanlardan birine yönelir. 

3. Alanlara yönelme Ģartını taĢımayan öğrenci, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu 

notlarının ağırlıklı ortalaması, hangi alan için daha yüksek ise o alana yönlendirilir. 

4. Yöneldiği veya yönlendirildiği alan yerine baĢka bir alana devam etmek isteyen öğrenci, 

alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması; tercih ettiği alana 

devam etmeye hak kazanmıĢ ve ağırlıklı ortalaması en düĢük olan öğrencinin 

ortalamasından daha aĢağı olmamak kaydıyla bu alana yönelir. Yıl sonu notlarına göre 

baĢarılı olan ve bu alana yönelen öğrencilerin alanlara kaynaklık eden derslerden aldıkları 

notların ağırlıklı ortalaması, en düĢük ağırlıklı ortalama tespit edilirken dikkate alınmaz. 

5. Birden fazla alana yönelme Ģartını taĢıyıp herhangi bir alana yönelmiĢ bulunan öğrenci; 

istemesi halinde ders yılının baĢlamasını takip eden bir ay içinde alan değiĢikliği 

yapılabilir. 

Aynı yönetmeliğin liselerde açılmasını ön gördüğü alanlar ve 9. sınıfta her bir alana 

yönelmede kaynaklık eden dersler aĢağıda sıralanmıĢtır. Ancak Yabancı Dil, Sanat ve Spor 

alanları Ģartları uygun olan okullarda öğretime açılabilmektedir. 

1. Fen Bilimleri Alanı : Biyoloji, Fizik, Kimya. Matematik. 

2. Sosyal Bilimler Alanı : Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya. 

3. Türkçe-Matematik : Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik. 

4. Yabancı Dil Alanı : Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil. 

5. Sanat Alanı : Türk Dili ve Edebiyatı, Seçmeli Resim/ Seçmeli Müzik. 

6. Spor Alanı : Beden Eğitim, Biyoloji. 

  Sanat Alanı, Resim Alanı ve Müzik Alanı Ģeklinde iki alana ayrılmıĢtır (MEB, 

1996). Bu durumda  liselerde yedi farklı  alan uygulamasının olduğu görülmektedir.  

Doğan‟a göre (2000) alan seçimlik program uygulamaları Türk eğitim sisteminin yenilikçi 

ve geliĢmeci felsefesine uygun olarak ortaya çıkan bir arayıĢın ürünüdür. Bireyi merkeze 

alan değiĢim kültürü eğitim aracılığıyla öğrenciyi merkeze alan akademik anlayıĢı da 

beraberinde getirmiĢtir. Özel yetenek ve becerileri ile özel ilgilerini öne çıkararak bir 

yandan özgün boyutlarıyla öğrenciyi hayata katmayı amaçlayan yeni uygulama, öte yandan 

bu yetenek zemini üzerinden de öğrencileri üniversiteye hazırlamayı amaçlamaktadır  

Liselerde açılan alanlar arasında sıralanan spor, insanlık tarihinin her döneminde 

uygulamaları görülen günümüzde her düzeyde eğitimin ayrılmaz bir parçası olan bilinçli 

ve planlı faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Erol ve Diğerleri, 2003). Günümüzde spor 

sosyal, biyolojik, psikolojik ve sanatsal iĢlevi olan kültürel ve ahlaki bir olay olarak 

görülmektedir.  
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Spor alanına girebilmek için öğrencilerde olması gereken nitelikler ve liselerin bu 

alanından mezun olan  öğrencilerin yüksek öğretimde benzer programlara devam 

edebilmesi için sunulan olanaklar yukarıdaki paragraflarda açıklanmıĢtır. Ancak spro alanı 

tercihi yapan öğrenciler üzerinde yapılan araĢtırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. 

 

 

Peker (2003) tarafından   Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde öğrenim gören 

öğrenciler üzerinde yapılan bir araĢtırmanın sonuçlarına göre  beden eğitimi ve spor 

bölümündeki öğrencilerin yaklaĢık ¼‟ü liselerin spro alanının bitirenlerden oluĢmaktadır. 

Bir baĢka deyiĢle bu bölüme gelen öğrencilerin büyük bir kısmı baĢka alanlardan 

gelmiĢlerdir. Aynı araĢtırmada spor alanından gelen  öğrenciler ile diğer alanlardan gelen 

öğrencilerin genel baĢarı ortalamaları karĢılaĢtırılmıĢ spor alanından gelenlerin 

baĢarılarının anlamlı bir Ģekilde daha düĢük olduğu bulunmuĢtur. Bu sonuç liselerde spor 

alanının bitiren öğrencilerin  üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümünde baĢarılı olma 

konusunda problem yaĢadıklarına iĢaret etmektedir. 

Spor alanına öğrenci kabulunde spor geçmiĢi olan öğrencilerin tercih edilmesinin  yanısıra 

okulun diğer alanlarındaki dersleri yapamayacağına inanılan öğrencilerinde bu alana 

yönlendirilmesi  bu alandan mezun olan öğrencilerin gelecekteki öğrenim yaĢantılarında 

problemlerle karĢılaĢabilecekleri düĢündürmektedir. Mesleki olgunluk düzeyinin bireylerin 

meslek seçimlerinde oynadığı önemli rol göz önünde bulundurulduğunda bu alanı seçen 

öğrencilerin tercihlerini yaparken mesleki olgunluk açısından hangi düzeyde olduklarını 

belirlemenin önemli olacağı düĢünülmüĢtür. Beden eğitimi ve sporun öneminin her geçen 

gün daha iyi ortaya çıktığı günümüzde  spor alanı tercihi yapmıĢ öğrenciler ile 

gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada Bursa ilinde  açılan spor alanı öğrencilerinin mesleki 

olgunluk düzeyleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

YÖNTEM 

Bursa il merkezindeki açılan spor alanı okullar çalıĢmanın evrenini oluĢtururken, Yıldırım 

ilçesinden 2 okul ve Osmangazi ilçesinden bir okul araĢtırmanın örneklemini 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmamıza Osmangazi ilçesinde yer alan okuldan  22 Erkek 14 

Bayan, Yıldırım Ġlçesine bağlı birinci okuldan 8 bayan, 26 erkek ve Yıldırım ilçesine bağlı 

2. okuldan ise 4 bayan, 10 erkek katılmıĢtır. AraĢtırmamıza gönüllü katılan öğrenci sayısı 

toplam 83‟ tür. Öğrencilerin Mesleki olgunluk düzeylerinin belirlenmesinde  Kuzgun ve 

Bacanlı tarafından geçerliliği ve güvenirliliği yapılmıĢ “Lise Öğrencileri için Mesleki 

Olgunluk Ölçeği” kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulgularının analizinde Statistica  paket 

programından yararlanılmıĢtır. 

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin liselere ve sınıflara göre dağılımı Tablo 1‟de 

sunulmuĢtur.   

 

Tablo 1 : AraĢtırmaya Katılan Spor  Alanındaki Öğrencilerin Liselere ve Sınıflara  

Göre Dağılımı 

 

LĠSELER 

Lise 2 Lise 3 Toplam 

Kız Erkek Kız Erkek 

Osmangazi ilçesi 7 11 7 11 36 

Yıldırım Ġlçesi 1. 3 11 5 15 34 

Yıldırım Ġlçesi 2 4 10 - - 14 

Toplam 14 32 12 26 83 

 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi lise 2. sınıflardan 14 bayan, 32 erkek, lise 3.üncü sınıflardan 12 

bayan, 26 erkek toplam 83 öğrenci araĢtırmaya katılmıĢtır. 
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BULGULAR  

 

AraĢtırmaya katılan Spor alanı öğrencilerinin kullanılan Mesleki Olgunluk Ölçeğinden 

elde ettikleri puanların cinsiyetlere göre ortalamaları ve yapılan bağımsız örneklem t testi 

sonuçları Tablo 2‟de görülmektedir.  

 

Tablo 2: Spor Alanındaki Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Mesleki Olgunluk Puanlarının  

 KarĢılaĢtırılması 
CĠNSĠYET N X 

 

SS t P 

KIZ 26 147.59 15.96 2.347* .0213* 

ERKEK 57 137.46 19.05 

P<.05* 

 

 Spor alanı öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Ölçeğinden elde ettikleri puanlarının  cinsiyete  göre 

karĢılaĢtırmasında bayan öğrencilerin lehine p<.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur.  

 

AraĢtırmaya katılan spor alanı öğrencilerinin bulundukları sınıflara göre Mesleki Olgunluk 

Ölçeğinden  aldıkları puanların ortalamalarının  karĢılaĢtırılması Tablo 3‟de sunulmaktadır..  

 

Tablo 3: Spor Alanındaki Öğrencilerin Sınıflarına Göre Mesleki Olgunluk Puanlarının  

 KarĢılaĢtırılması 

SINIF N X SS t P 

LĠSE 2 45 140.13 16.88 -.254 .7998 

LĠSE 3 38 141.18 20.76 

P>.05 

 

 Spor alanı öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları öğrencilerin 

bulundukları  sınıflara göre karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır.   

 

Spor alanı öğrencilerinin kayıtlı oldukları okullara göre Mesleki Olgunluk Ölçeğinden aldıkları 

puanlarının ortalamalarının tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 4‟de görülmektedir.  

 

Tablo 4: Spor Alanındaki Öğrencilerin Liselerine Göre Mesleki Olgunluk Puanlarının KarĢılaĢtırılması 
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LĠSELER N X SS F P 

Osmangazi ilçesi 36 144.86 18.61 1.684 .1920 

Yıldırım Ġlçesi 1. 34 137.14 18.64 

Yıldırım Ġlçesi 2 13 137.92 17.71 

TOPLAM 83 140.61 18.64 

P>.05 

 

Tablo 4‟de görüldüğü gibi Osmangazi ilçesinde yer alan okulda bulunan spor alanını seçen 

öğrencilerin Mesleki Olgunluk Ölçeğinden elde ettikleri puanların ortalamaları diğer iki okula göre daha 

yüksek olduğu gözlenmektedir Ancak bu okullardaki spor alanında yer alan öğrencilerin mesleki olgunluk 

puanlarının ortalamaları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır.   

Spor alanı öğrencilerinin Kuzgun ve Bacanlı‟ya (2005) göre gruplandırılmıĢ Mesleki Olgunluk 

Ölçeği puanlarının frekans ve yüzde dağılımları Tablo 5‟de  sunulmaktadır 

 

Tablo 5: Spor Alanı Öğrencilerinin gruplandırılmıĢ Mesleki Olgunluk Ölçeği Puanlarının Frekans ve Yüzde 

Dağılımları 

Gruplar Frekans Yüzde 

143 puanın altı 45 54.22 

143-155 puan arası 19 22.89 

155 puandan yukarısı 19 22.89 

Toplam 83 100 

 

  Tablo 5‟de görüldüğü gibi spor alanı öğrencilerinin mesleki olgunluk puanları incelendiğinde 143 

puanın altındakiler  yani mesleki olgunluk düzeyleri düĢük öğrenciler5 örenklemin %54.22 sini , 143-155 

puan arası olanlar yani orta mesleki olgunluk düzeyinde olanlar %22.89 unu ve 155 puandan yukarı olanlar 

yani yeterli mesleki olgunluğa ulaĢmıĢ öğrenciler %22.89‟unu oluĢturmaktadır.  

TARTIġMA VE SONUÇ 

 Elde edilen verilere göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin Mesleki olgunluk Ölçeğinden elde 

ettiğikleri puanların ortalamaları bayan öğrenciler lehine istatistiksel olarak p<0.05 düzeyinde anlamlı olarak 

farklı bulunmuĢtur. Bayan öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin yüksek bulunması bayanların 

sorumluluk duygularının ergenlik dönemindeki erkeklere oranla daha yüksek oluĢuna bağlanabilir. 

 

Mesleki olgunluk, mesleki geliĢim görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olduğundan öğrencilerin 

sınıf düzeyleri ve yaĢları yükseldikçe daha üst geliĢim basamaklarına girecekleri bu neden ile de mesleki 

geliĢim görevlerini daha etkin bir Ģekilde yerine getirebilecekleri söylenebilir. Buna bağlı olarak öğrencilerin 

sınıf düzeyi yükseldikçe mesleki olgunluk düzeylerinin artması beklenir (Jordan ve Hyde,1979).  Buna 

karĢın, Tablo 3‟de görüldüğü gibi spor alanı öğrencilerinin sınıflara göre mesleki olgunluk düzeyleri 

karĢılaĢtırıldığında  istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Bu sonuç Kuzgun ve Bacanlı‟nın 

(2005) yapmıĢ olduğu araĢtırma ile tutarlılık göstermektedir.  Kuzgun ve Bacanlı‟nın (2005) araĢtırma 
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sonuçlarına göre lise 1 öğrencileri ile lise 3.sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk puanlarının ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Bu bulgular beklentileri 

karĢılamamaktadır. Bu bulguların oluĢmasında Kuzgun ve Bacanlı‟ya (2005) göre  ülkemizde uygulanan 

“Sınıf Geçme Yönetmeliği‟nin hem lise 1. sınıftaki hem de lise 3. sınıftaki öğrencileri mesleki kararlarını 

verme deneyimi ile karĢı karĢıya getirmiĢ olmasından kaynaklanmaktadır. Lise 2 ve lise 3‟le arasında mesleki 

olgunluk ölçeği puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark çıkmaması ders, alan ve meslek seçme deneyimi 

geçirmiĢ olmanın mesleki olgunluk üzerinde sınıf düzeyinden daha etkili olduğunu göstermektedir.   

 Tablo 4‟de ilçelerde bulunan okullara göre  spor alanı seçen öğrenciler mesleki olgunluk puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark  bulunamamıĢtır. Osmangazi ilçesinde yer alan okulda bulunan 

spor alanını seçen öğrencilerin mesleki olgunluk puanları 144.86 iken, Yıldırım ilçesinde bulunan okullarda 

öğrencilerin puanları sırasıyla 137.14, 137.92 bulunmuĢtur. Bu sonuçlar öğrencilerin spor alanını seçerken 

daha iyi bir eğitime ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.  

 

Tablo 5‟de görüldüğü gibi spor alanı öğrencilerinin mesleki olgunluk puanları incelendiğinde 143 

puanın altındakiler  %54.22 sini, 143-155 puan arası olanlar %22.89 unu ve 155 puandan yukarı olanlar 

%22.89‟unu oluĢturmaktadır. Kuzgun ve Bacanlı‟ya göre (2005) Mesleki Olgunluk Ölçeğinden alınan 

puanları yorumlarken ham puanları, 50. yüzdeliğin altında puana karĢılık gelenler (143 puanın altındakiler) 

kendilerinden beklenen mesleki olgunluğa ulaĢmamıĢ, yani mesleki olgunluk düzeyi düĢük öğrencilerdir. 

Ham puanları, 50.-75.yüzdeliğe karĢılık gelen  143-155 puan arasındaki öğrenciler ise kendilerinden 

beklenen mesleki olgunluğa ulaĢmıĢ öğrencilerdir. Ancak bu öğrencilerin daha isabetli meslek seçim 

yapabilmeleri için mesleki olgunluk düzeylerini  geliĢtirmeye ihtiyaçları vardır. Ham puanları, 75.yüzdeliğe 

karĢılık gelen 155 puandan yukarıda olan öğrenciler kendilerinden beklenen mesleki olgunluğa ulaĢmıĢ 

öğrencilerdir. Bu açıklamalara dayanarak spor alanını seçen öğrencilerin %54.22 si mesleki olgunluğa 

ulaĢmamıĢ öğrenciler oluĢturmaktadır. Bu sonuç Beden Eğitimi ve spor ile ilgili bölümlere girmeyi 

amaçlayan spor alanındaki öğrencilerin yeterli oranda mesleki olgunluğa ulaĢmadıklarını göstermektedir.  

 

Bu nedenle spor alanını seçmiĢ olan bu öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili yüksek öğretim 

kurumlarına  yönelecekleri düĢünüldüğünde bu öğrencilerin mesleki anlamda bilinçlendirilmeleri gerektiği 

söylenebilir. Bilindiği gibi okullarımızda yer alan eğitsel rehberlik etkinlikleri ile öğrencilere uygun bir 

eğitim planlaması yapılması,  mesleki rehberlik etkinlikleri ile de  öğrencilerin kariyer geliĢimlerinde uygun 

karalar almalarına yardımcı olunması hedeflenmektedir  (Can, 2002). Bu  noktada alan seçimi öncesi 

okullarımızda verilmekte olan eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerininde sorgulanması gerekmektedir. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZİRAN BURSA 

 

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR 

BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠLK VE  ORTA ÖĞRENĠMLERĠ SIRASINDA  

BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSLERĠNDE BEDENSEL CEZA ALMA DURUMLARININ 

ĠNCELENMESĠ 
 

 

Nimet HAġIL KORKMAZ *    Füsun ÖZTÜRK* 

 

ÖZET 

 Bu araĢtırma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

Öğrencilerinin ilk ve  orta öğrenimleri sırasında  beden eğitimi derslerinde bedensel ceza 

alma durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

 AraĢtırmada araĢtırmacılar tarafından oluĢturulan 23 maddelik bir anket 

kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel değerlendirmeler öğrencilerin anket maddelerindeki seçeneklere 

verdikleri tepkilerin yüzdelik frekanslarını belirlenerek gerçekleĢtirilmiĢ, SPPS paket 

programında Çapraz tablo ve ki kare testi ile değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırma sonunda öğrencilerin ilk ve orta öğretim eğitimleri sırasında beden 

eğitimi derslerinde %31.9 oranında bedensel cezaya maruz kaldıklarını, %68.1‟inin  

bedensel ceza ile karĢılaĢmadıkları saptanmıĢtır. Cinsiyete göre Bedensel ceza alma 

oranları karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık  bulunmuĢtur (p<0.05).  

Anahtar Kelimeler: Bedensel ceza, beden eğitimi  

 

 

ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF ULUDAG UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 

DEPARTMENT STUDENTS CORPAL PUNISMENT DURING THEIR PRIMARY 

SCHOOL AND SECONDARY SCOOL PERIODS PHYSICAL EDUCATIONA 

AND SPORT LESSON 

 

In this study Uludag University physical education and sport students primary and 

secondary schools periods are analyzed from the corporal punishment point of wives. For 

this period their physical education lecture is considered.  

A questinary which is prepared by the researches include 23 questions is used. Statistical 

consideration is done by determining the frequency of the response of the students to the 

questions in questinary. The data are analyzed in SSP program by cross tables and ki 

square test.  

It has been found that 31.9 % of the students are subject to corporal punishment at 

secondary and primary school physical education and sport lectures. 68.1 % are not 

encountered with corporal punishment. When ratio of the students who subject to corporal 

punishment the data are analyzed respect to the gender the meaningful differences are 

found.  
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GĠRĠġ 

 

Beden eğitimi derslerinde  yaĢanan bedensel cezadan söz etmeden önce bedensel 

ceza ile anlatılmak isteneni açmak gerekmektedir.”Bedensel ceza çocuğun davranıĢını 

kontrol etmek yada düzeltmek amacıyla, çocuğu incitmek değil ama acı vermek niyetiyle 

fiziksel güç kullanılmasıdır.”(Straus1994). “Eğer ağlamayı kesmezsen Ģimdi sana 

ağlayacak bir neden vereceğim” diyerek çocuğa vurmaya kalkıĢan anne ya da baba , “çıkıp 

bu golü atmazsan ben sana yapacağımı bilirim diyen antrenör veya beden eğitimi 

öğretmeni bedensel cezanın acıtmayı amaçlayan yanına dikkat çekmektedir. 

Bedensel cezayı daha iyi tanımlamak için Ģiddetin tanımı da iyice 

bilinmelidir.”ġiddet diğer kiĢiye acı veren ve onda incinmeye yol açabilen amaçlı bir 

davranıĢtır.” (Straus1990) ġiddet daima genellikle fiziksel Ģiddet biçimindedir(Bandura, 

1973). Bedensel cezanın en sık rastlanan biçimleri en hafifi ele vurmak üzere; kulak 

çekme, popoya vurma, kolundan sıkıca tutma, tokat atma, sertçe itme yada kimi nesnelerle 

vurmadır(sopa, kemer, terlik gibi). Dövmek veya dayak atmak genellikle bedensel cezanın 

halk arasında karĢılığıdır. Ancak saç fırçası, kemer gibi cisimlerle vurma tıbbi yardım 

gerektiren ciddi zarar verme riski taĢır, bu nedenle de fiziksel istismar olarak kabul 

edilmelidir. Çocuklara uygulanan fiziksel istismarın tarihçesine bakıldığında antik çağlara 

dek ulaĢır. En ağır biçimi de çocuğun öldürülmesinin yasal olarak onaylanmasıdır. 

YaklaĢık 100 yıl önce çocuk istismarına karĢı önlemler alınmaya baĢlanmıĢ; hareket 

1980‟lerden sonra hızlanmıĢ ve dünyanın çeĢitli ülkelerinde bu konu ile ilgili yasalar 

çıkarılmıĢtır(Polat,1997). Modern ülkelerin baĢında gelen Ġngiltere‟de 2004 yılının haziran 

ayında bedensel cezanın yasaklanması için karar alınmıĢtır. Bedensel ceza pek çok ülkede 

olduğu gibi ülkemizde de çok yaygındır. Özellikle aile içi bedensel cezanın oluĢumunda 

akrabalar, arkadaĢlar, komĢular anne-babadan çocuğun yanlıĢ davranıĢın karĢı bedensel 

ceza ile tepki vermesini beklemektedir.Bunu yapmayan anne ve babalar kendilerini 

çevreye karĢı savunmak zorunda kalırlar ve genellikle “gevĢek” olmakla suçlanırlar. 

Bedensel ceza çocukları, aileyi ve gerçekten tüm toplumu etkiler. Genellikle bebeklikte bir 

yaĢından önce baĢlar ve çok sık gerçekleĢir. KiĢiliğin temel katmanlarının oluĢtuğu okul 

öncesi yıllarında yoğun biçiminde devam eder, pek çok evde ergenlikte de sürer. Sonuçta 

bireyin duygusal geliĢimini etkiler. Daha önemlisi Ģiddeti mazur gösterir. Çocuk bunun 

otorite tarafından uygulanıĢını ahlaki bir davranıĢ olarak kabul eder. Bedensel ceza hemen 

o anda etki yaptığı için güçlü bir mesaj verir. Ġkincil mesaj da Ģu dur; Eğer birisi sizin 

söylediklerinizi dinlemez veya yanlıĢ davranırsa fiziksel Ģiddet kullanılabilinir. Bu mesaj 

yaĢam boyu diğer iliĢkilere de taĢınır(Straus,Gelles,Steinmetz 1980; aktaran:Straus ve 

Stewert,1999) 

Bedensel ceza özellikle küçük çocuklar için çok sarsıcıdır. Yeni yürüyen ve 

konuĢan bir çocuk ki bu dönem çocukların en sık dövüldüğü dönemdir en sevdiği ve 

güvendiği kiĢi tarafından acı veren saldırıya uğramaktadır. Bu durum depresyon ve intihara 

dek uzanabilen, yaĢam boyu sürebilecek değersizlik, düĢmanlık, öfke, nefret ve kaygı gibi 

duygularla derin psikolojik problemlere yol açabilecektir (Hymann 1997). 

Bedensel ceza o denli yaygındır ki bir çok sosyal bilimci bile bunu çocuklarına 

uygulamıĢtır (Anderson ve Anderson,1976). 1993 yılında anne baba eğiticilerin bulunduğu 

bir konferansta 2000 katılımcıya evet/hayır diye cevaplayacakları 2 soru içeren bir kart 

dağıtılmıĢtır. Katılımcıların %92‟si bedensel ceza aldıklarını, %85‟i de aynı Ģeyi 
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çocuklarına yaptıklarını bildirmiĢtir(Straus, 1994). Çocuk geliĢimi ile ilgili 10 kitabı 

inceleyen Straus(1994)8 kitabın içindekiler kısmında bedensel ceza ile ilgili bir baĢlığın 

bulunmadığını bildirmiĢtir.  

Spor insan etkinlikleri ile kıyaslandığında, güncel yaĢam gereksinimleri ile zorlanan 

bir etkinlik olmayıp, tersine, amacı serbest, dıĢarı taĢan bir etkinliktir. Bir spor türünün 

yapılmasına, göreli olarak serbestçe ve özgürce karar verilir ve bu durum güncel ve 

zorunlu eylemlerden, bilinçlilik ve coĢkusal yaĢam bakımından ayrıcalık gösterir. YaĢam 

sorunlarına ve çalıĢma sürecindeki ağır baskılara karĢı sporla bir sınır konulabilmektedir. 

Çocuklarla gerçekleĢtirilen spor, pedagojik sorumlulukla yapılan beden eğitimi spor 

çalıĢmaları, çocuk antrenmanları ve yarıĢmaları onların bedensel, sosyal, zihinsel ve ruhsal 

geliĢimleri üzerinde olumlu etkiler yaratır yeni ufuklar açar (MURATLI, 1997, syf.86-87). 

Bir sporu öğrenmek; düĢünme,hissetme ve yapma olarak özetleyebileceğimiz aĢamalardan 

oluĢur. Bunları yapan çocuk, kendini psikolojik olarak iyi hisseden, güvenli, fiziksel 

görünüĢünden mutlu,disiplinli bireyler olmaya adım atar. Sporda bu yararlı aĢamaların 

gerçekleĢtirilmesi için antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin pedagojik formasyona 

sahip cezadan çok ödülü motivasyon aracı olarak kullanan kiĢilerden oluĢması gerekir. 

Spordaki kazanma hırsı antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin de bedensel cezayı bir 

performans aracı olarak kullanmasına yol açmaktadır.  

 Bu çalıĢmanın amacı beden eğitimi derslerinde kullanılan  bedensel cezaya iliĢkin 

bilgi elde etmektir .  

 

YÖNTEM 

Bu çalıĢmanın evrenini 2004-2005 bahar döneminde Eğitim Fakültesi Beden 

Eğitimi ve Spor bölümünde okuyan öğrenciler oluĢturmaktadır. Örneklemini ise  51 bayan, 

85 erkek toplam 136 öğrencidir. 

AraĢtırmada araĢtırmacılar  tarafından oluĢturulan 23 maddelik bir anket 

kullanılmıĢtır. Anket öğrencilerin yaĢ, cinsiyet, bölümü, sosyo-ekonomik özellikleri, anne-

babalarının eğitim düzeyini anlamaya yönelik sorularla baĢlayarak beden eğitimi ve spor 

derslerinde bedensel ceza alıp almadıkları biçimindeki soruyla devam etmektedir. Bu 

soruya “evet” diyenler diğer sorulara geçmektedir. Ayrıca bedensel ceza dıĢında ne gibi 

cezalar alındığı da sorular arasında yer almaktadır. 

 Verilerin analizi öğrencilerin anket maddelerindeki seçeneklere verdikleri tepkilerin 

yüzdelik frekansları belirlenerek gerçekleĢtirilmiĢtir. SPPS paket programında Çapraz 

tablo ve ki kare testi ile değerlendirilmiĢtir. 
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BULGULAR 

AraĢtırmamıza katılan öğrencilerin %37.5‟i bayan,  %62.5‟i erkek öğrencidir.  

Öğrencilerin yaĢları 17-28 arasında değiĢirken yaĢ ortalaması bayanlarda 20,7, erkeklerde 

21,4‟tür. Sporcuların ailelerinin gelir dağılımları tablo 1 de görülmektedir.  

 
Tablo 1. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Ailelerinin Gelir Dağılımları 

 

Sporcuların ailelerinin 

gelir dağılımları 

 

 

BAYAN 

 

 

 

 

ERKEK 

N % N % 

Evlerin çoğundan 

oldukça iyi 

15 29,4 14 16,5 

Evlerin çoğundan biraz 

daha iyi 

35 68,6 57 67,1 

Evlerin çoğundan biraz 

daha kötü 

1 2 12 14,1 

Evlerin çoğundan 

oldukça kötü 

- - 2 2,4 

Toplam 51 100 85 100 

 

Tablo 1 Öğrencilerin  sosyo-ekonomik özellik olarak bayanlarda %68.6 , erkeklerde %67.1 ile 

toplumun orta gelir düzeyi diyebileceğimiz bir düzeye sahip olduklarını göstermektedir.   

. 

 

Tablo 2:  Bayan ve Erkek Öğrencilerin Anne ve Babalarının Eğitim Düzeyleri 

 

 BAYANLARDA ERKEKLERDE 

 

 

Anne(n) % Baba(n) % Anne(n) % Baba(n) % 

Formal eğitimi yok 1 5,9 1 2 7 8,2 4 4,7 

Ġlköğretimden daha az 3 5,9 3 6 8 9,4 6 7,1 

Ġlköğretim 19 37,3 16 32 34 40 27 31,8 

Ortaöğretim 11 21,6 17 34 17 20 25 29,4 

Ticaret lisesi,Meslek Lisesi 8 15,7 9 18 10 11.8 15 17,6 

Ön Lisans 1 2 - - - - 1 1,2 

Üniversite 8 15,7 4 8 9 10,6 7 8,2 

Bilmiyorum - - - - - - - - 

Toplam 51 100 50 100 85 100 85 100 

Tablo 2 de bayan  öğrencilerden    %34‟ünün , babaları orta öğretim mezunu iken, erkek öğrencilerin 

babalarının % 31,8‟i ilkokul mezunudur. Anne eğitimlerine bakıldığında bayan öğrencilerin annelerinin % 

37.3‟ü, erkek öğrencilerin %40‟ı ilkokul mezunudur 
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Tablo 3  Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Beden Eğitimi Derslerinde Bedensel 

Ceza Alıp Almadıklarının Cinsiyetlere Göre KarĢılaĢtırılması 

 

 BAYANLARDA ERKEKLERDE χ  değeri 

 

 

EVET n Evet % Hayır Hayır 

% 

 

5,66* 

Bayanlarda  10 19,6 41 80,4 

Erkeklerde  33 39,3 51 60,7 

TOPLAM 43 31,9 92 68,1 

*: Ġstatistiksel olarak anlamlı fark var (p<0.05) 

Tablo 3‟de görüldüğü gibi öğrencilerin %31.9‟u beden eğitimi derslerinde 

öğretmenlerinden  bedensel ceza aldıklarını belirtmiĢlerdir. Cinsiyete göre bedensel ceza 

alma oranları incelendiğinde bayan öğrencilerin  %19.6 sının erkeklerde %39.3‟ünün   

bedensel ceza aldığı  saptanmıĢtır. Bayan ve erkek öğrencilerin bedensel ceza alma oranları 

karĢılaĢtırıldığında bayanların lehine istatistiksel düzeyde anlamlı bulunmuĢtur (p<0.010). 

Tablo 4 Sınıflara Göre Bedensel Ceza Alma Oranları 

 

 EVET % HAYIR % 

     

1.SINIF 10 22,7 34 77,3 

2.SINIF 10 30,3 23 69,7 

3.SINIF 12 41,4 17 58,6 

4.SINIF 10 35,7 18 64,3 

TOPLAM 42 31,3 92 68,7 

Tablo 4‟de görüldüğü gibi en fazla bedensel cezaya 3.sınıf öğrencileri %41.4 ile, en 

az ise 1. sınıf öğrencileri %22.7 ile maruz kalmıĢtır. Bu  sonuç bize okullarımızda beden 

eğitimi öğretmenlerinin bedensel ceza uygulamaları konusunda daha dikkatli olmaya 

baĢladığını ortaya koymaktadır.  

Tablo 5  Öğrencilerin Bedensel Ceza Tiplerinin sayısal ve yüzdelik dilimleri cinsiyetlere göre 

Dağılımı  

 

 TĠPLER 

 Popaya 

Vurma 

Ele kola Yüze BaĢa Çimdikleme Saç 

Çekme 

Sarsma Tekmeleme boğaz Kulak 

çekme 

 n % n % n % n % n % n % n % n % N % 

Bayan 3 33,3 2 22,2 2 22.2 1 11.1 - - - - - - 1 11,1 - - 

Erkek 2 6,1 1 3 20 60,6 - - 1 3 2 6,1 3 9,1 1 3 3 9,1 

Toplam 5 11,9 3 7,1 22 52,4 1 2,4 1 2,4 2 4,8 3 7,1 2 4,8 3 7,1 
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Tablo 5‟ da görüldüğü gibi bayanlarda popoya vurma %33.3, erkeklerde yüze ve 

baĢa vurma %60.6  ile en çok kullanılan bedensel ceza tipidir .  

 

 

 

Tablo 6 Öğrencilerin Aldıkları Bedensel Ceza ġiddet Derecesinin  Cinsiyetlere Göre 

KarĢılaĢtırılması 

 ġĠDDET DERECESĠ 

 Acı yok 

 

Orta Ģiddet Orta acı var Ġz Yok Toplam χ  değeri 

 n % n % N % n % n % 20.1* 

Bayan 6 75 2 25 - - - - 8 100 

Erkek 2 6,1 16 48,5 9 27,3 6 18,2 33 100 

Toplam 8 19,5 18 43,9 9 22 6 14,6 41 100 

*: Ġstatistiksel olarak anlamlı fark var (p<0.05) 

Tablo „6 da görüldüğü gibi alınan bedensel cezalar, bayanların  %75‟inde acıya 

neden olmazken, erkeklerin %48.5‟unda orta Ģiddette acıya neden olmaktadır. Bu oran 

öğretmenlerin erkek öğrencilere uyguladıkları bedensel cezaların daha Ģiddetli olduğunu 

göstermektedir.  Cinsiyet açısından alınan bedensel ceza Ģiddeti istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark göstermektedir (p<0.05).  

Tablo 7 Öğrencilerin Aldıkları Bedensel Cezanın Performansı Etkileme ġeklinin  Cinsiyete 

Göre KarĢılaĢtırılması  

 

 PERFORMANS 

 Olumsuz Etkisiz Olumlu Özgüven 

yok 

Hırslandırdı Toplam χ  

değeri 

 n % n % n % n % n % n %  

2,67** 

Bayan 3 33,3 2 22,2 1 11,1  5 2 22,2 9 100 

Erkek 13 36,1 12 33,3 1 2,8 5 13,9 5 13,9 36 100 

Toplam 16 35,6 14 31,1 2 4,4 6 13,3 7 15,6 45 100 

**: Ġstatistiksel olarak anlamlı fark yok(p>0.05) 

Tablo 7‟de görüldüğü gibi alınan cezalar, bayanların % 33.3‟ünde, erkeklerin ise 

%36.1‟inde performanslarını olumsuz etkilemiĢtir. Cinsiyet açısından alınan bedensel 

cezanın performansı etkileme Ģekli istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir 

(p>0.05). 

Tablo 8 Beden Eğitimi Derslerinde Bedensel Cezanın DıĢında Öğrencilere Verilen Farklı 

Cezaların Cinsiyetlere Göre KarĢılaĢtırılması 

  

 1 2. 3 4 5 7 8 9 χ  değeri 

 n % n % n % n % N % n % n % n % 0.59** 

Bayan 2 4,3 18 38,3 2 4,3 8 17 14 29,8 - - 1 2,1 2 4,3 

Erkek 3 3,8 24 30 4 5 22 27,5 20 25 1 1,3 4 5 2 2,5 

Toplam 5 3,9 42 33,1 6 4,7 30 23,6 34 26,8 1 8 5 3,9 4 3,1 
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**: Ġstatistiksel olarak anlamlı fark yok(p>0.05) 

 

 

1. dersten uzaklaĢtırma, 2.YanlıĢ yaptığınız Ģey hakkında konuĢmak (Nasihat) 

3. YanlıĢ davranıĢı görmezden gelmek 4.Bağırmak, azarlamak 5.Sizi zorlayan 

egzersiz yaptırmak 6.Küfür etmek 7.Suçlu hissettirmek 8.Diğer 

Tablo 8 „de görüldüğü gibi beden eğitimi öğretmenlerinin bedensel cezanın dıĢında 

öğrencilere %33.1 konuĢmayı, %26.8  zorlayan egzersiz yaptırmayı tercih ettikleri 

saptanmıĢtır. Cinsiyetlere göre dağılımda ise bayan öğrencileriyle %38.3 , erkek 

öğrencilerle % 30 daha çok olay hakkında konuĢtukları,bayanlara ikinci olarak  %29.8 ile 

zorlayan egzersizler uyguladıkları buna karĢın erkek öğrencilere %27.5 ile bağırdıkları 

saptanmıĢtır.  Cinsiyet açısından bedensel ceza dıĢında öğrencilere uygulanan farklı cezalar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır ( p>0.05). 

Tablo 9 Öğrencilerin  Bedensel Ceza ile Ġlgili GörüĢleri 

 BEDENSEL CEZA GEREKLĠMĠDĠR? 

 Evet (n) Evet (%) Hayır (n) Hayır(%) Toplam n Toplam% χ  değeri 

Bayan - - 50 100 50 100 5.0* 

Erkek 8 9,4 77 90,6 85 100 

Toplam 8 5,9 127 94,1 135 100 

*: Ġstatistiksel olarak anlamlı fark var (p<0.05) 

Tablo 9‟da görüldüğü gibi bayan öğrencilerin %100‟ü , erkek öğrencilerin %90.6‟sı 

Bedensel cezanın bir disiplin aracı olarak gerekli olmadığını belirtmiĢlerdir.  Bayan ve 

erkek öğrencilerin bedensel ceza gerekli midir sorusuna verdikleri cevaplar   

karĢılaĢtırıldığında Bayanlar lehine istatistiksel düzeyde anlamlı bir sonuç bulunmuĢtur 

(p<0.05).  

Tablo 10 Öğrencilerin  Beden Eğitimi Derslerinde Bedensel Cezanın Kabul Edilebilirliği Ġle 

Ġlgili GörüĢlerinin KarĢılaĢtırılması 

 Beden Eğitimi Derslerinde Bedensel Ceza Kabul Edilebilir mi? 

 Evet (n) Evet (%) Hayır (n) Hayır(%) Toplam n Toplam% χ  değeri 

Bayan - - 50 100 50 100 6.1* 

Erkek 6 7,1 79 92,9 85 100 

Toplam 6 4,4 129 95,6 135 100 

*: Ġstatistiksel olarak anlamlı fark var (p<0.05) 

Tablo 10‟da görüldüğü gibi bayan öğrencilerin %100‟ü , erkek öğrencilerin 

%92.9‟u  Beden Eğitimi Derslerinde Bedensel Cezayı onaylamamaktadır. Bayan ve erkek 

öğrencilerin verdiği cevaplar karĢılaĢtırıldığında bayanlar  lehine istatistiksel düzeyde 

anlamlı bir sonuç bulunmuĢtur (p<0.05) 

Tablo 11 Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmeni Olduğunda Bedensel Ceza Uygulama ile Ġlgili 

GörüĢleri  

 Beden Eğitimi Öğretmeni olsanız herhangi bir disiplin problemi karĢısında ceza uygularmısınız? 

 Uygulamam 

(n) 

Uygulamam 

(%) 

Bazen 

(n) 

Bazen(%) Uygularım(n) Uygularım 

(%) 

Toplam 

n 

Toplam% 
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Bayan 47 94,4 3 6,0 - - 50 100 

Erkek 67 78,8 17 20.0 1 1,2 85 100 

Toplam 114 84,4 20 14,8 1 7 135 100 

Tablo 11‟de görüldüğü gibi bayan öğrencilerin %94.4‟ü, erkek öğrencilerin %78‟i bedensel cezayı 

bir disiplin problemini çözmede uygulamayacaklarını doğru olmayacağını belirtmiĢlerdir. Erkek öğrencilerin 

%20‟si bedensel cezayı bazen uygulayabileceklerini belirtmiĢlerdir.    

TARTIġMA VE SONUÇ 

AraĢtırmamıza katılan öğrencilerin  sosyo-ekonomik özelliklerden olan ailenin gelir 

durumları değerlendirildiğinde, bayanlarda %68.6 , erkeklerde %67.1 ile toplumun orta 

gelir düzeyi diyebileceğimiz bir düzeye sahip oldukları görülmektedir. Gözütok(1995) 960 

kiĢi ile yaptığı çalıĢmasında alt, üst ve orta sos yo-ekonomik  düzeydeki tüm okullarda 

bedensel ceza uygulandığını bildirmiĢtir. Hyman(1997) sosyo-ekonomik düzeyden daha 

önemli değiĢkenin annenin ve  babanın eğitim düzeyleri olduğunu belirtmiĢtir. Para ve 

iĢten daha çok, sadece eğitim insanların bedensel ceza ve disipline yönelik geleneksel 

tutum ve inançlarını değiĢtirebilir. Örneklemdeki bayan öğrencilerden %34‟ünün babaları 

orta öğretim mezunu iken, erkek öğrencilerin babalarının % 31,8‟i ilkokul mezunudur. 

Anne eğitimlerine bakıldığında bayan öğrencilerin annelerinin % 37.3‟ü, erkek 

öğrencilerin %40‟ı ilkokul mezunudur .Öğrencilerin % 31.9‟u beden eğitimi derslerinde 

öğretmenlerinden bedensel ceza aldıklarını belirtmiĢlerdir. Cinsiyete göre bedensel ceza 

alma oranları incelendiğinde bayan öğrencilerden  %19.6 sının erkeklerde %39.3‟ünün   

bedensel ceza aldığı  saptanmıĢtır. Bayan ve erkek öğrencilerin bedensel ceza alma oranları 

karĢılaĢtırıldığında farklılık bayanların lehine istatistiksel düzeyde anlamlı bulunmuĢtur 

(p<0.010).  Bu bayan öğrencilerin öğretmenlerin bedensel ceza uygulamalarından 

kurtulduklarını ortaya koymaktadır. Tablo 4‟de görüldüğü gibi en fazla bedensel cezaya 

3.sınıf öğrencileri %41.4 ile, en az ise 1. sınıf öğrencileri %22.7 ile maruz kalmıĢtır. Bu  

sonuç okullarımızda beden eğitimi öğretmenlerinin bedensel ceza uygulamaları konusunda 

daha dikkatli olmaya baĢladığını ortaya koymaktadır. 

Öğrencilerin maruz kaldıkları Bedensel Ceza tipleri incelendiğinde bayanlarda 

popoya vurma %33.3, erkeklerde yüze ve baĢa vurma %60.6  ile en çok kullanılan 

bedensel ceza tipidir . Gözütok(1995) tarafından öğretmen ve öğrencilerle yapılan bir 

araĢtırmada bedensel ceza tiplerini Ģu oranlarla rapor etmiĢtir. Kulak çekme %38, TebeĢir 

ve silgi fırlatma %25, Sopayla vurma %14.5, Tekme Atma %11.5, Çok Ģiddetli dövme 

%10.4, BaĢı duvara veya sıraya vurma %7.7‟dir. Ayrıca enseye tokat atmak, yere 

çöktürmek, tek ayak üstünde durdurmak, sıra dayağı atmak, cetvelle ele veya baĢa vurmak, 

yazı yazma cezası vermek, iki öğrencinin baĢını birbirine vurmak gibi cezalar söz 

konusudur. A.B.D.‟deki iki alan araĢtırmasında  da popoya vurma ve tokat atmanın en sık 

uygulanan bedensel cezalar olduğu bildirilmiĢtir. Örneğin; 1975 yılında yapılan alan 

araĢtırmasında çocukların % 57.7‟si tokat atma, %30.6‟sı itme veya sıkıca kavrama 

%10.4‟ü bir nesneyle vurma, %3.2‟si ise bir Ģey atmanın en sık karĢılaĢtıkları bedensel 

cezalar olduğunu bildirmiĢlerdir(Straus 1994).  

Alınan bedensel cezalar, bayanların  %75‟inde acıya neden olmazken, erkeklerin 

%48.5‟unda orta Ģiddette acıya neden olmaktadır. Bu oran öğretmenlerin erkek öğrencilere 

uyguladıkları bedensel cezaların daha Ģiddetli olduğunu göstermektedir.  Cinsiyet 

açısından alınan bedensel ceza Ģiddeti istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

göstermektedir(p<0.05). Sporculara uygulanan Bedensel ceza ile ilgili olarak HaĢıl 

korkmaz (2004) tarafından yapılan araĢtırmada sporcuların %27.6‟sı en Ģiddetli bedensel 

ceza acıya neden olmadı derken, %14.2‟si biraz acıya neden olduğunu bildirmiĢtir. Elde 
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edilen bu sonuçlar sporda bedensel cezanın, bedensel yaralanmalara yol açacak düzeyde 

olmadığını  ortaya koymaktadır.  

Alınan bedensel cezalar, bayanların % 33.3‟ünde, erkeklerde ise %36.1‟inde 

performanslarını olumsuz etkilemiĢtir. Bayanların %22.2 si, erkeklerin %13.2‟si bedensel 

cezanın performanslarını  olumlu etkilediğini belirtmiĢlerdir. Toplam olarak öğrencilerin 

%15.6‟sı bedensel ceza uygulamalarının performansı üzerinde olumlu etki yaparak onları 

hırslandırdığı belirlenmiĢtir. HaĢıl Korkmaz(2004)‟ın çalıĢmasında, alınan bedensel 

cezaların sporcuların %15.9‟ünün performansını  kesinlikle olumsuz etkilediği, 

%15.9‟ünde performans üzerinde  hiç etkisi olmadığı saptanmıĢtır. Sporcuların %7.6 sı 

bedensel cezanın olumlu etkisi olduğunu savunmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar Bedensel 

cezanın  bir motivasyon aracı olarak görülmesi Ģeklinde değerlendirilmiĢtir.  

Beden eğitimi öğretmenlerinin bedensel cezanın dıĢında öğrencilerin %33.1 

konuĢmayı, %26.8  zorlayan egzersiz yaptırmayı tercih ettikleri saptanmıĢtır. Cinsiyetlere 

göre dağılımda ise bayan öğrencileriyle %38.3 , erkek öğrencilerle % 30 daha çok olay 

hakkında konuĢtukları,bayanlara ikinci olarak  %29.8 ile zorlayan egzersizler uyguladıkları 

buna karĢın erkek öğrencilere %27.5 ile bağırdıkları saptanmıĢtır. Cinsiyet açısından 

bedensel ceza dıĢında öğrencilere uygulanan farklı cezalar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0.05). HaĢıl Korkmaz(2004)‟ın çalıĢmasında da bu 

sonuç sporcularda %17.2 ile  nasihat ya da ders vermek Ģeklinde görülmüĢtür. 

AraĢtırmada bayan öğrencilerin %100‟ü , erkek öğrencilerin %90.6‟sı Bedensel 

cezanın gerekli olmadığını belirtmiĢlerdir.  Bayan ve erkek öğrencilerin bedensel ceza 

gereklimidir sorusuna verdikleri cevaplar   karĢılaĢtırıldığında bayanlar  lehine istatistiksel 

düzeyde anlamlı bir sonuç bulunmuĢtur (p<0.05). HaĢıl Korkmaz (2004)Sporda Bedensel 

Ceza adlı çalıĢmada  sporcuların %13.1‟i  disiplin aracı olarak bedensel cezayı gerekli 

görürken, %55.9 bedensel cezayı disiplin aracı olarak görmediği saptanmıĢtır. Tablo 10‟da 

görüldüğü gibi bayan öğrencilerin %100‟ü , erkek öğrencilerin %92.9‟u  Beden Eğitimi 

Derslerinde Bedensel Ceza Kullanılabilir mi? Sorusuna Hayır demiĢlerdir. Bayan ve erkek 

öğrencilerin Beden Eğitimi Derslerinde Bedensel Cezanın kullanılması sorusuna verilen 

cevaplar karĢılaĢtırıldığında Bayanlar lehine istatistiksel düzeyde anlamlı bir sonuç 

bulunmuĢtur (p<0.05). 

Tablo 11‟de görüldüğü gibi bayan öğrencilerin %94.4‟ü, erkek öğrencilerin %78‟i 

bedensel cezayı bir disiplin problemini çözmede uygulamayacaklarını belirtmiĢlerdir. 

Erkek öğrencilerin %20‟si bedensel cezayı bazen uygulayabileceklerini belirtmiĢlerdir. 

HaĢıl Korkmaz‟ın sporcularla yaptığı araĢtırmasında ise Sporcular “Antrenör Ve Beden 

Eğitimi Öğretmeni Olduğunuzda Bedensel Cezayı Uygular Mısınız? sorusuna cevap olarak 

%54.5 uygulamam, %13‟ü uygularım, %26.9‟ü bazen uygularım demiĢlerdir. Elde edilen 

bu sonuçlar bize bedensel cezanın bir sorun çözücü olarak genç kuĢak tarafından da düĢük 

bir skorla da olsa düĢünüldüğünü ortaya koymaktadır.  

Çocuklara Beden eğitimi derslerinde bedensel cezanın kullanılmaması sporun 

gerçek hedefi olan paylaĢma, özgüveni geliĢtirme, sorumluluk alma , hırsların kontrolü ve 

sporda fairplay‟e (sporda erdemlilik) hizmet edecektir.Antrenör ve Beden eğitimi 

öğretmenlerinin eğitiminde bedensel cezanın zararları mutlaka anlatılmalıdır. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORDA ALTERNATĠF PROGRAM YAKLAġIMLARI: 

SPOR EĞĠTĠMĠ VE KĠġĠSEL VE SOSYAL SORUMLULUK ÖĞRETME 

MODELLERĠ 
 

HASAN FEHMĠ MAVĠ
*
 

*
 Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Sport Yuksekokulu, Manisa 

 

Amaç:  Bu çalıĢma‟nın amacı geleneksel beden eğitimi ve spor derslerinin iĢleniĢine alternatif teĢkil eden  ve 

beden eğitiminde önemli sonuçların ve tutumların geliĢmesine yardımcı olduğu düĢünülen (Silverman, & 

Ennis, 2003) Spor Eğitimi (S.E) ve KiĢisel ve Sosyal Sorumluluk (K.S.S) müfredat modellerinin yapılarını 

hem teorik olarak hemde pratik olarak açıklayarak ülkemiz beden eğitimi öğretmeni yetiĢtiren 

akademisyenler, öğretmen adayları ve öğretmenlerin bilgisine sunmaktır.    

Yöntem:  Bu çalıĢma, S.E. ve K.S.S modellerinin geliĢimi, ve kullanımı ile ilgili güncel kaynakların 

taranması yolunu izlemiĢtir.   

Bulgular:  Genel olarak, S.E. ve K.S.S. modelleri kullanılarak yapılan çalıĢmalarda, bu iki modelinde beden 

eğitimi derslerine katılan öğrencilere geleneksel beden eğitimi derslerinde kazanamayacakları beceriler ve 

tecrübeler kazandırdığı görülmüĢtür (Hastie, 1998a; 1998b;2000; Ennis, 1999; Cecchini, Montero, & Pena, 

2003 ).  Ayrıca, bu iki modeli birleĢtirerek kullanmanında mümkün olduğu değiĢik çalıĢmalarla gösterilmiĢtir 

(Ennis, 1999; Hastie, & Buchanan, 2000).  K.S.S. hem normal gelir düzeyinde ve belirli düzeyde spor 

olanaklara sahip gençler için olduğu kadar düĢük gelir düzeyinden ve imkansızlıklarla baĢa çıkmaya çalıĢan 

çocuklar ve gençler içinde kiĢisel ve sosyal değerlerin geliĢtirilmesinde yardımcı olmak için sıklıkla 

kullanılmaktadırlar (Fraser-Thomas, Coˆ te´, & Deakin, 2005; Hellison & Cutforth, 1997; Martinek, 

Schilling, & Johnson, 2001).    

TartıĢma/Sonuç:  Beden eğitimciler olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin her yönüyle pozitif 

yetiĢmelerini istiyorsak onların geliĢmelerine nasıl etki edeceğimizi dikkatli bir Ģekilde planlanmalı ve 

alternatif öğretme yöntemlerine açık olmalıyız.  Bugün, beden eğitimi ve sporda geleneksel eğitiminin bir 

çok alternatif yaklaĢımla çeĢitlendiğini görmekteyiz (Jewett, Bain, & Ennis, 1995; Silverman & Ennis, 2003).  

Eğer amaç, öğrencilerimizi en iyi Ģekilde yetiĢtirmekse alternatif program yaklaĢımları beden eğitimi 

müfredatlarının tasarımında bizlere yardımcı olabilir.     

GiriĢ 

Beden Eğitimi ve Spor dersleri için müfredat ve program geliĢtirme amaçlı çalıĢmalar  ülkemizde çok 

değildir.  Beden Eğitimi ve Spor‟un okullarımızdaki geleneksel eğitimin sağladığı yararlarını artırmak için 

güncel yaklaĢımlar ve alternatif program yaklaĢımları beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin kullanımına 

sunulmalıdır.  Geleneksel beden eğitiminde uygulanan bugünkü müfredatın sağlayacağı yararlar, beden 

eğitimi ve spor‟un okullarımızda öğretiminin 1-2 saatlik derslere inmesi ve diğer sorunlardan dolayı ( 

malzeme, ve tesis yokluğu, öğrenci sayısı, yönetici ve veliler gözünde beden eğitiminin değer kaybı, spor 

ayırımcılığı, öğretmen kalitesi gibi) (Sönmez, & Sunay, 2004), düĢük düzeye inmiĢtir.  Halbuki,  bugün 

beden eğitimi ve spordaki güncel yaklaĢımlar, beden eğitimi ve sporda geleneksel eğitimin verdiklerinden 

daha çoğunun sağlanabileceğini iddia etmektedir.  Bu makalenin amacı beden eğitimi ve spor‟un 

öğretilmesinde kullanılabilecek iki modern alternatif yaklaĢımı Türkiye‟deki beden eğitimi ve spor 
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akademisyenlerinin dikkatine sunmak ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerine beden eğitimi ve spor‟un 

alternatif yaklaĢımlarla öğretilebileceğini göstermektir.   

 

Burada bahsi geçen iki alternatif yaklaĢım, Darly Siedentop‟un Spor Eğitim Modeli (1994, 1998) ve 

Don Hellison‟un Fiziksel Aktivite (Spor) ile KiĢisel ve Sosyal Sorumluluk Öğretme (1995) yaklaĢımıdır.  

Tabi ki, bu modelleri değiĢik ortamlarda ana hatlarına sadık kalarak ortama uydurmakta mümkündür (Hastie, 

2003). Örneğin, S.E. modeli “BarıĢ için Spor (Sport for Peace)” adlı yeni bir programa dönüĢtürülmüĢ 

(Ennis, 1999)  ve hatta, S.E. modeli ve K.S.S. öğretme yaklaĢımları aynı program içinde birleĢtirilip “Spora 

Yetki verme (Empowering Sport)” adı altında melez bir model daha üretilmiĢtir (Hastie, & Buchanan, 2000).  

Bu makalede ana hatlari cizilmeye calisilan ve beden egitimi ve spor ogretiminde yararli olacagi dusunulen 

bu modeller, Enis (2003)‟in ornek beden egitimi programlarinin yapisi ogrencilerin gelisimsel duzeyine 

uygun olmali ve ogrencilerde basari hissi uyandirmali dusuncesiylede hemfikirdirler.  Bu modellerin 

adlarından da anlaĢılacağı üzere beden eğitimi ve spor sayesinde öğrencilerin sporu yaĢayarak öğrenmeleri ve 

sporla ilgili beceriler, bilgiler öğrenirken aynı zamanda kiĢisel ve sosyal sorumluluk kavramlarını da 

öğrenmeleri sağlanabilir.  Böylece beden eğitimi ve spor sadece fiziksel yararlar yanında sosyal yararlarda 

sağlayabilir.  Bu makalede bu iki alternatif yöntemin ana hatları çizilerek beden eğitimi ve spor öğretimi ile 

uğraĢanların yararına sunulmuĢtur. 

Spor Eğitim Modeli (Siedentop, 1994, 1998): 

Spor Eğitim Modeli beden eğitimi ve spor programları için geliĢtirilen bir müfredat ve öğretme modelidir.  

Genel olarak, spor eğitim modeli öğrencilere geleneksel beden eğitimi ve spor öğretiminden daha bütün ve 

gerçek bir spor deneyimi ve tecrübesi sağlar.  Bu modelde öğrenciler yalnızca daha bütün ve gerçekçi bir 

Ģekilde nasıl oynayacaklarını öğrenmezler ayrıca spor deneyimlerini koordine eder ve yönetirler.  Ek olarak 

kiĢisel sorumluluk ve etkili grup üyeliği becerileri öğrenirler.  

Spor Eğitiminin Genel Amaçları: 

S.E. genelde üç ideal amaca sahiptir.  Öğrencileri en geniĢ anlamda oyuncular olacak Ģekilde eğitmek ve 

onların becerikli, eğitimli ve istekli sporla ilgilenen kiĢiler olarak geliĢmesine yardım etmektir.  

 Becerikli sporla ilgilenen kiĢi müsabakalara/yarıĢlara/maçlara katılacak kadar yeterli beceriye 

sahip ve oyunun karmaĢıklığına uygun stratejileri yapabilen ve oyun bilgisi olan bir oyuncu 

anlamındadır.    

 Eğitimli sporla ilgilenen kiĢi sporun kurallarını, adetlerini ve geleneklerini anlar ve değer verir, ve 

çocuk sporlarında yada profesyonel sporda olsun iyi ve kötü spor uygulamalarını birbirinden ayırt 

eder.  Eğitimli sporla ilgilenen kiĢi hem daha kabiliyetli katılımcı hem de taraftar ve seyirci olarak 

farkında olan tüketicidir.  

 İstekli sporla ilgilene kiĢi spor kültürü ister yerel gençlik spor kültürü isterse ulusal spor kültürü 

olsun koruyucu ve geliĢtirici Ģekilde katılır ve davranır. 

Gerçektende bahsedilen bu genel amaçlar toplumumuzdaki sporda kirlilik göz önünde tutulduğunda çok 

önemli ve değerlidir.  Elbetteki, beden eğitimi ve spor öğretmenleri alan savunmasını, top kontrolünü ve pas 

verme gibi özel amaçları öğretmeli fakat bunlara ek olarak topluma becerikli, eğitimli ve istekli bireyler 

yetiĢtirerek katkıda bulunduklarını da anlamalı ve buna inanmalıdırlar.          

Spor Eğitiminin kısa vadedeki amaçları:  
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Siedentop (1994) S.E. ile öğrencilerin baĢaracakları kısa vadeli ve kapsamlı amaçların olduğunu iddia 

etmektedir.  Siedentop‟a göre, belki, aĢağıdaki kısa vadeli ve kapsamlı amaçları geleneksel beden eğitimi ve 

spor programları ile de sağlamak mümkündür fakat bu programlardaki organize ve öğretmedeki geleneksel 

yaklaĢımların bu amaçlara ulaĢmada yeterli olmadığıda bir gerçektir.   

 

1. Belirli bir spora özel beceri ve fitnes geliĢtirmek. 

2. Sporda stratejik oyunları yapabilme ve anlayabilmek.  

3. GeliĢme düzeylerine uygun düzeyde spora katılmak. 

4. Spor deneyimlerinin planlanmasında ve yönetilmesinde payı olmak. 

5. Sorumlu liderlik sağlamak. 

6. Ortak amaçlara doğru grup içinde etkili bir sekilde çalıĢmak.   

7. Belirli bir spora kendine özgü anlam veren adet ve geleneklerini takdir etmek. 

8. Spor konularında mantıklı kararlar verebilme kapasitesini geliĢtirmek.  

9. Antrenörlük ve hakemlik konularında bilgi geliĢtirmek ve uygulamak. 

10. Okul dıĢı sporlarla ilgilenmeye gönüllü karar vermek.  

Spor Eğitiminin uzun vadeli sonuçları: 

Siedentop (1994) S.E. modeli‟nin uzun vadedeki sonuçları hakkında varsayımlarda bulunmaktadır. 

Öncelikle, bu modelin yaygın kullanımının uzun vadede katılımı maksimum yapan esaslı, mantıklı, ve 

insancıl spor kültürüne katkıda bulunabileceğini belirtmektedir. S.E.‟nin aslı “herkes için spor” dur.  Bu 

kültür, ekonomik yada politik amaçlar için kullanılan ve istismar edilen sporun temizlenebilmesi için bir yol 

olabilir.  S.E.‟nin ikinci uzun vadeli amacı bütün düzeylerde spora katılan katılımcıların özellikle 

yararlanmalarını sağlamak üzere tasarlama ve bunu garanti etmektir.  Katılan kiĢilere yada sporun kendisine 

zarar veren uygulamalar azaltılmalı ve yok edilmelidir.  Bu amaca ulaĢmak, spor uygulamalarını korumak ve 

geliĢtirme bilgisine sahip ve bu amaçlar doğrultusunda zaman ve enerji harcamaya söz vermiĢ eğitimli ve 

istekli sporla ilgilenen kiĢilerin sayısını artırmayı gerektirmektedir.  S.E.‟nin üçüncü uzun vadeli amacı 

spordan daha geniĢ kitlelerin  faydalanabilmesini sağlamak ve böylece katılıma cinsiyet, ırk, özürlülük, 

sosyoekonomik düzey ve yaĢ gibi özelliklerin engel olmasına izin vermemektir.  Herkes için spor çok güzel 

bir slogan olmasına rağmen bu sloganın kültürel etik olarak tamamen kullanılabiliyor olması sloganı gerçek 

yapmaya kendini adamıĢ sporla ilgili yeni nesillerin yetiĢmesiyle olabilecektir.  Yeni nesilleri yeni ve temiz 

spor kültürü ile yetiĢmesinde beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorumluluk taĢıması gerektiğide bir 

tespit olarak önümüze çıkmaktadır.   

Spor Egitimi modelinin, beden eğitimini geliĢtirebilecek ve bütün öğrencilere hayat boyu anlamlı ve değerli 

tecrübeler kazandırabilecek bir müfredat ve pedagojik bir çatı olarak kabul edilebileceği yönündeki 

düĢünceler beden eğitimi ve spor araĢtırmacılarının tartıĢmalarında yer almaya baĢlamıĢtır (Penney, Clarke, 

& Kinchin, 2002).      

Spor Eğitiminin Ana Özellikleri: 

Bu eğitim modelinde Siedontop (1994, 1998) 6 önemli özellikten bahsetmektedir:  

1. Spor Sezonu: Yapılacak olan bütün spor aktiviteleri sezon süresince yapılır.  Sezon uzun bir süreyi 

kapsadığı için hem antreman ve hemde yarıĢma dönemlerini içerir.  Ayrıca spor sezonu yapılan 

yarıĢmalarla sona erer.    
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2.  Takım Üyeligi: Öğrenciler yada oyuncular bir takımın yada külübün aktif sezon boyunca üyeleridir.  

Takımlerın tisortleri, formaları, resimleri ve maskotları vardır.   

3. Resmi Yarışma: Spor sezonları resmi yarıĢmalar ve bunların arasında antreman dönemlerinden 

oluĢur.  Sezon baĢlangıcında yarıĢma takvimi ayarlanır. 

4. Sezon Sonu Aktivitesi: Sezonda kimin en iyi oldugunu öğrenmek sporun tabiatinda vardır.  Sezon 

sonu yarıĢmaları oyunculara ulaĢmak için calıĢacakları bir amaç verir.   

5. Kayıt Tutmak:  Spor eğitiminde skorlar kaydedilir ve eğitsel denyimi geliĢtirmek için kullanılır.  

Kayıt tutmak ceĢitli sekillerde olabilir.  Örneğin, basketbol‟da top çalma, asist yapma, kayıt tutma 

çeĢitlerindendir.  Bu kayıtlar kiĢilere ve takımlara geribildirim (feedback) sağlar.  

6. Kutlamalar: Spor eğitiminde öğretmenler her bir sezonda neĢeli atmosferi oluĢturmaya çalıĢır.  

Örneğin, spor sezonun açılıĢ töreni, madalya törenleri, verilen centilmenlik ödülleri, takımlara isim 

vermek, forma tasarlamak, tutulan kayıtları ilan etmek, spor alanlarının dekore edilmesi gibi 

aktiviteler neĢeli bir  atmosferin sağlanmasında kullanılabilir.   

Sonuç olarak bahsi geçen özelliklerdende anlaĢılacağı üzere S.E. geleneksel beden eğitimi ve spor 

öğretiminden farklılıklar göstermektedir.  Birinci farlılık S.E.‟nin sezon boyunca bütün öğrencilerin tam 

katılımını talep etmesidir.  Bu takımdaki sporcuların sayılarını ve yarıĢmaların tabiatını etkiler.  Çok sporcusu 

olan takımlarda yarıĢmalara yetenekli olan sporcular hakim olduğu araĢtırmalarda ortaya konmuĢtur.  Bu 

yüzden çok sporcu sayısı bulunan takımlar spor eğitimine uygun değildir.  Takımların elendiği turnuva 

çeĢitleride spor eğitiminde yer almaz.  Ġkinci farklılık, spor eğitiminde kullanılan spor çeĢitlerinin sporcuların 

deneyimlerine ve kabiliyetlerine geliĢimsel olarak denk olmalıdır.  Seçilen sporun ruhuna ve temellerine 

sadık kalarak sporcuların geliĢimsel özelliklerini göz önünda bulundurup spor kuralları ve araç gereçleri 

değiĢtirilebilir.  Diğer bir farklılık ise spor eğitimin öğrencilere çok ve çeĢitli roller vermesidir.  Spor 

eğitiminde öğrenciler nasıl antrenör, hakem, sipiker, olacaklarını öğrenirler.  Bu yönüyle S.E. sporla ilgili 

mesleklere bir tür mesleki yönlendirme sağlar. Halbuki geleneksel beden eğitimi ve sporda öğrenciler sadece 

oyuncu olarak görev alırlar.    

Siedentop (1994; 1998) bu modeli beden eğitimi ve spor programlarında uygulamak isterseyen öğretmenlere 

aĢağıdaki noktaları göz önünde tutmalarını tavsiye etmektedir.   

 Ġyi bildiğiniz bir spor dalını seçin – böylece seçilen sporun gelenekleri, hakemliğin nasıl yapılacağı 

gibi daha geniĢ kapsamlı içeriklerini öğretme Ģansınız daha da artacaktır. 

 Öğrencilere verdiğiniz sorumluluk miktarını yavaĢ yavaĢ artırın ki öğrenciler kendilerinin daha rahat 

ve daha çeĢitli görevler almak için yeterli hissetsinler.  

 Seçilen sporda kullanılacak malzemeler ödev ve görevleri artırmak için dikkatli bir Ģekilde 

belirlenmeli ve hazırlanmalıdır.  Antrenör defteri yararlı bir araç olabilir ve antrenör‟ün sorumluluk 

listesi, yarıĢma listeleri, hakemlerin görevleri, seçilen sporla ilgili beceri ve strateji bilgileri, 

sporcuların dikkat etmesi gereken özel güvenlik problemleri, bütün takımlar için yarıĢma puanlama 

sistemi antrenörün defterinde bulunabilir.  Bu Ģekilde yapılan dikkatli hazırlık oyuncuların sezon 

boyunca motivasyonlarını yüksek tutmaya yardım eder 
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 Spor eğitim sezonunu takım panolarını takım resimleriyle süsleyerek, takım logolarını geliĢtirip okul 

geneline asarak, sezonu Ģölen haline getirin.  Centilmen oyuncuları, efor ve geliĢim sağlayan 

oyuncuları belirleyip onları panolarda duyurun. 

 Programda olabilecek aksaklıklar için plan yapın.  Böylece sezon boyunca bütün aktiviteler rayında 

gider 

 

 

Spor Eğitimi YaklaĢımı AraĢtırmaları:  

Bugün dünyada özellikle Amerika‟da yapılan çalıĢmalar, bu programlara katılan öğrenci ve öğretmenlerin 

tepkilerini öğrenmemize ve S.E. yaklaĢımını değiĢik yönlerden anlamamıza yardımcı olmuĢtur. Hastie 

(1998a) Siedentop‟un (1994) spor eğitim modelindeki özelliklerin kullanıldığı  30 derslik Ultimate Frizbi 

sezonunda 6 kiĢiden oluĢan bir takımı yarıĢmalar bölümü süresince spor beceri geliĢimi ve geliĢmiĢ oyun 

taktikleri açısından incelemiĢtir.  DüĢük becerideki öğrenciler kendilerini dıĢa itilmiĢ hissetmediklerini ve 

geliĢmek için eĢit fırsatlara sahip olduklarına inandıklarını belirtmiĢlerdir.  Sezon öncesi ve sezon sonu 

sonuçlara itibariyle öğrencilerin oyun becerileri geliĢmiĢ ve firizbiyi yakalama baĢarı düzeyleri ve pas 

yapabilme yüzdeleri artmıĢtır.  Hücum becerileri geliĢirken savunma becerileride geliĢmiĢtir.  Hastie (1998b) 

35 beĢinci ve altıncı sınıf kız öğrencilerin katıldığı 20 derslik spor eğitimi hokey ünitesinde öğrencileri bütün 

ünite boyunca gözlemlemiĢ ve 20 öğrenci ile mülakat yapmıĢtır.  Kız öğrenciler S.E. ünitesindeki aktiviteleri 

normal beden eğitimi ve spor derslerinden daha çok sevdiklerini belirtmiĢlerdir.  Kız öğrencilerin becerilerini 

geliĢtirdikleri, hokey hakkında daha çok Ģey öğrendikleri, ve öğrencilerin yönlendirdiği aktivitelerden 

hoĢlandıkları görülmüĢtür.  Ayrıca, geniĢ takımlarda en son seçilen ve dıĢlanan öğrencilerin, spor eğitiminde 

4-5 kiĢilik takımlarda yer almalarının onlara bazı sorumluluklar yüklediğini ve takım arkadaĢlarının bu 

öğrencilere beceri yönünden geliĢmede yardımcı olduklarını ve böylece bu tür öğrencilerin kendilerini daha 

iyi hissettiklerini belirtmiĢtir.  Spor eğitimine katılan öğrenciler kendi arkadaĢlarından olan antrenörlerin 

antrenmanı yönetmesini kendi öğretmenlerine ve diğer yetiĢkinlerin yönetmesinden daha olumlu 

bakmaktadırlar.  Bu sonuçların nedenleri çeĢitlidir.  Örneğin, kızlar spor eğitim ünitesinin uzunluğundan 

hoĢlanmıĢlardır, ve bu uzun sezon onların becerilerle daha çok alıĢtırma yapmalarını sağlamıĢtır.  Ayrıca, 

spor eğitim modelinin bir özelliği olan takım olma kavramı kızlara çekici gelmiĢtir.  Bu kavram onların 

takımlarına katkıda bulunduklarını ve değerli birer takım elemanı olduklarını hissetmelerine neden olmuĢtur.  

Ennis (1999) 7 lise beden eğitimi öğretmeni ve 15 kız öğrenci üzerinde yaptığı çalıĢmasında S.E. 

yaklaĢımının kızların baĢarı algılarını geliĢtirerek, spor eğitimi içeriğini ve sınıf içi iliĢkileri benimsemeyi 

sağlayarak, yardımlaĢmayı ön plana çıkaran gerçek bir ortam oluĢturarak, anlama ve öğrenme için ikinci 

Ģansı teĢvik ederek, spor ortamının geliĢtirdiği belirtmiĢtir. Erkeklerin kızların kabiliyetlerine ve 

motivasyonlarına olan tutumları olumlu olurken kızlar spor programlarına erkeklerle birlikte katılmaktan 

hoĢlandıklarını belirtmiĢlerdir.  Ayrıca, hem düĢük hem de yüksek becerileri olan bayanların daha baĢarılı 

hissettiklerini ve spor eğitim modeline olumlu tutum içinde olduklarını bildirmiĢtir. Hastie (2000) S.E. beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerine görevlerinin ve sorumluluklarının bir kısmını öğrencilere yönlendirerek boĢ 
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zaman sağlamaktadır fakat öğretmenler sorumluluklarının bir parçası olarak bütün öğrenci görevlerini çok 

dikkatli bir Ģekilde izlemelidir.  Bennet ve Hastie (1997) spor eğitiminin 6 ana özelliğini kullandıkları 

seçmeli softbol dersi hakkında üniversite öğrencilerinin (27 erkek, 13 kız) algılarını incelemiĢlerdir.   Seçmeli 

sofbol dersi 10 hafta boyunca haftada 2 kere 90 dakikadan oluĢmuĢtur.  Öğrenci günlükleri, anketler, ve 

öğretmenin tuttuğu günlük öğrencilerin uygulanan spor eğitimi hakkında düĢüncelerini anlamak için 

kullanılmıĢtır.  Öğrencilerin spor eğitiminin ana özelliklerini benimsedikleri anlaĢılmıĢtır. Örneğin, 

öğrenciler bu tür yaklaĢımı daha önceki derslerle karĢılaĢtırdıklarında daha çok sevdiklerini, daha organize 

bulduklarını ve yarıĢma ruhunun daha fazla olduğundan bahsetmiĢlerdir.  Ayrıca, derse devamlılığın daha 

önceki derslerden daha yüksek olduğuda ortaya çıkmıĢtır.  Öğrenciler bu derste diğer aldıkları aktivite 

derslerinden daha çok Ģey öğrendiklerini belirtmiĢlerdir.  Oyuncu dıĢında kalan görevlerinde (antrenör, 

hakem gibi) öğrenciler tarafından sevildiği ve bu iĢlere zaman ayırmaktan hoĢlandıkları ortaya çıkmıĢtır.  

Bunlara ek olarak, öğrenciler sezon sonundaki aktiviteleri dört gözle beklediklerini belirtmiĢlerdir.  

Öğrenciler için en çekici spor eğitim özelliği bir takım üyeliğine sahip olmak olarak on plana çıkmıĢtır.  

Ayrıca, yarıĢmaların resmi Ģekilde yapılıyor olmasıda en çekici spor eğitim özelliği olarak öğrenciler 

tarafından belirtilmiĢtir.  Öğrenciler önceki derslerinden farklı olarak bu derse daha aktif ve yüksek düzeyde 

(efor) katılmıĢlardır.  Beden Eğitimi öğretmen adaylarının Spor Eğitim modeline bakıĢ açılarını öğrenmek 

için yapılan bir çalıĢmada (Curtner-Smith, & Sofo, 2004), 9 erkek ve 6 bayan öğretmen adayı önce 10 

haftalık çok aktiviteli (geleneksel beden eğitimi) ünite ve daha sonrada 10 haftalık spor eğitimi ünitesi ile 

futbol öğetmiĢler ve öğretmenlerin her bir ünite için düĢünceleri nitel verilerle (her bir ünitedeki önemli 

olayların öğretmenler tarafından kaydı ve açık uçlu envanter yöntemleri) ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Genel olarak, öğretmen adayları S.E.‟nin geleneksel beden eğitimine göre daha çekici geldiğini ve S.E. 

öğretmek için istekli olduklarını belirtmiĢlerdir.  S.E.‟nin öğrenciler için gerçek spor tecrübesi sağladığıda 

öğretmen adaylarınca vurgulanmıĢtır.  Öğrencilere daha çok sorumluluk, otorite ve sahiplik verilmesi 

öğretmen adaylarına zaman kazandırdığı ve öğretmen adayları dersin hedefleri ile ilgilenirken sınıf yönetimi 

problemininde azaldığını söylemiĢlerdir.  Öğretmen adaylarınon çoğu S.E. tercih ederken öğrencileride S.E. 

tercih ettiklerini belirtmiĢler fakat öğretmenler çok aktiviteli (geleneksel beden egitimi) yaklaĢımını tamamen 

kaldırılmasınıda desteklememiĢlerdir.  Yeni çalısmalarında Parker ve Curtner-Smith (2005), S.E. modeli ve 

Çok Aktiviteli öğretme yöntemlerinin ögrencilerin orta ve yüksek düzeyde fiziksel aktiviteye katılma 

yüzdelerine, fiziksel uygunluk bilgisi için ayrılan zaman yüzdelerine ve öğretmenlerin öğrencileri fiziksel 

uygunluk geliĢtiren aktivitelere teĢvik eden davranıĢ yüzdelerine bakılmıĢtır.  Seçilen iki öğretmen adayı (bir 

bayan, bir erkek), önce 10 haftalık Çok Aktiviteli model ile sonrada Spor Eğitimi ile ortaokul öğrencilerine 

futbol dersi öğretmiĢler ve bu dersler videoya kaydedilip daha sonra her ders öğrenci ve öğretmen 

davranıĢları ve ders içeriği bakımından analiz edilmiĢtir.  Bu analizlerin sonucunda Çok Aktiviteli modelde 

ders zamanının %50‟sinden fazlasında ögrenciler orta ve yüksek düzeyde fiziksel aktiviteyi katılırken S.E.‟de 

öğrencileri bu yüzdenin çok altında kaldığı görülmüĢtür.   Öğretmenlerin fiziksel uygunlukla ilgili bilgi 

verme, öğrencileri teĢvik etme ve hareketleri göstermede her iki ünitede yetersiz kalmıĢtır.  Ġstatistiksel 

anlamlılık bulunmasa bile verilerdeki genel eğilim, öğrencilerin Çok Aktiviteli modelde orta ve yüksek 

düzeyde fiziksel aktiviteyi katılma ve sağlık ve fiziksel uygunlukla ilgili bilgiler öğrenme ihtimallerinin fazla 

olduğu yönündedir. AraĢtırmacılar (Parker, & Curtner-Smith , 2005), Çok Aktiviteli modelin S.E. modeline 

gore daha iyi sonuçlar vermesini, ögretmen adaylarının S.E. modeliyle olan tecrübesizlikleri ve sınıf yönetimi 
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konusunda harcadıkları fazla zamana bağlarken ünitenin ve derslerin kısalığının öğrencilere orta ve yüksek 

düzeyde fiziksel aktiviteye katılma Ģansı tanımadıgınıda öne sürmüĢlerdir.  Ayrıca, S.E. uygulandığı 

derslerde öğretmenin yapacağı bir çok iĢin olduğu ve S.E. sırasında öğrencilerin aldığı bir çok yeni görevin 

(rolün) öğrencilerin fiziksel uygunluk fırsatlarını azaltmasıda bu sonuçlara neden olmuĢ olabilir açıklaması 

getirilmiĢtir.   

KiĢisel ve Sosyal Sorumluluk Öğretme Modeli: 

Spora katılım ile katılımcıların birçok kiĢisel ve sosyal yararlar sağlayacağı geçmiĢte ve günümüzde beden 

eğitimi ve spor öğretmenleri, ve antrenörler tarafından sürekli iddia edilmiĢtir.  Sporun kiĢisel ve sosyal 

yararlarının bazı yapılan araĢtırmalarla desteklemiĢ bazılarıyla da desteklememiĢtir hatta çoğu zamanda 

araĢtırma sonuçları tahmin edilenin tersinde olmuĢtur.  Tabi ki araĢtırmalara bakarak sporun kiĢisel ve sosyal 

yararlarının olmadığı söylenemez.  Diğer yandanda bu yararların otomatik bir Ģekilde spora, fitnese yada 

beden eğitimine katılmayla olacağını varsaymakta riskli bir iĢtir.  Spora katılanların duygularında, 

tutumlarında, değerlerinde ve davranıĢlarında değiĢme planlandığı ve arzu edilen nitelikleri taĢıyan birisi 

örnek alındığı zaman çok daha mümkün olabilir.     Hellison‟un K.S.S. öğretme modeli okul beden eğitimi ve 

spor derslerine ve okul dıĢındaki spor programlarında uygulanabilecek bir alternatif programdır.  Problem 

davranıĢ riskini azaltırken, pozitif geliĢimi sağlayan potansiyel gençlik spor programlarını değerlendirdikleri 

çalıĢmalarında, Fraser-Thomas, Coˆ te´, & Deakin, (2005), Hellison‟un modelindende olumlu bir program 

olarak bahsetmektedirler.  Bu model fiziksel aktivite öğretmenin yanında duyuĢsal geliĢime önem verir ve 

öğrencileri ilk amaç olarak seçer.   K.S.S. öğretme modeli kiĢinin tutumlarını, inançlarını, değerlerini ve 

niyetlerini ön plana çıkarıp daha çok değer verir.  Bu model öğretmenlerin düzeyleri kullanarak hedef 

belirleme (goal setting) ve kendi kendini değerlendirme (self-evaluation) gibi fikirler geliĢtirebileceği 

birikerek artan beĢ düzeyden oluĢmaktadır (Hellison, 2003).  

Birikerek artan Düzeyler:  

Düzey 0 – Sorumsuzluk.  Bu düzeyde öğrenciler yaptıkları yada yapamadıkları iĢlerde 

kiĢisel sorumlulukları reddeder ve kendi davranıĢları hakkında baĢkalarını suçlayan 

mazeretlerde bulurlar. 

Düzey 1 – Saygı duymak.   Birinci düzeydeki öğrenciler günlük aktivitelere katılmayabilir, 

çok ilerleme göstermeyebilir fakat davranıĢlarını diğer öğrencilerin öğrenme haklarına 

yada öğretmenin öğretme hakkına müdahale etmeyecek Ģekilde yeterli düzeyde kontrol 

edebilirler.  Öğretmenden sözlü uyarı almaya ve sürekli gözetime ihtiyaçları olmaz.   

Düzey 2 – Katılımcılık: Bu düzeydeki öğrenciler diğerlerine minimum saygıyı göstermekle 

kalmaz ayrıca isteyerek oyuna katılır, karĢılaĢtığı engellerle yüzleĢir, fiziksel becerileri 
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geliĢtirmek için idman yapar, fiziksel kapasitelerini geliĢtirmek için öğretmenin 

gözetiminde antrenman yapar. 

 Düzey 3 – Kendini Yönlendirme: Bu düzeydeki öğrenciler spor katılımı için gerekli 

diğerlerine duyulan saygı ve spora katılımcılık yanında bir gözetmen olmadan çalıĢma 

yapabilirler.  Kendi ihtiyaçlarını belirleyebilir ve kendi beden eğitimi ve spor programlarını 

planlayıp uygulaya baĢlayabilirler.    

Düzey 4 – Umursamak: Bu düzeydeki öğrenciler diğerlerine saygı duyarlar, katılımcıdırlar, 

kendilerini yönlendirirlerken kendi sorumluluk duygularını, baĢkalarıyla ortaklaĢarak, 

destek vererek, baĢkaları için endiĢelenerek ve yardım ederek, diğerlerine ulaĢtırmak 

isterler. 

 

Düzeylerin Parçaları: Buradaki her düzey ilk bakıĢta kolay anlaĢılır olmalarına rağmen, 

her düzeyde bazı açıklanması gereken öğeler vardır (Tablo 1.) 

Tablo 1 KiĢisel ve Sosyal Sorumluluk Öğretme Düzeyleri 

I.  Düzey  Öğrenciler kendi haklarından ödün vermeden başkalarının haklarına ve 

duygularına saygı duymalı ve davranıĢlarını kendi kendine kontrol edebilme 

yeteneğini geliĢtirmeli. Ayrıca anlaşmazlıkların barışçı bir şekilde çözülmesi 

hakkı öğrencileri görüĢmeler yapmaya ve fikir farklılıklarını takdir etmeye 

özendirir.  Öğrenciler, becerilerine, cinsiyetlerine, ırklarına, bakılmaksızın 

aktivitelere katılma hakkına sahiptir.   

II. Düzey  Katılımcılık ve gayret gösterme (efor) öğrencilerin program içeriğini pozitif 

bir sekilde tecrübe etmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Gayreti keşfetmek 

hem deneme hemde ısrar etme fiilleri üzerine kurulmuĢtur.  Yeni şeyler 

denemek yeni aktiviteler, yarıĢma ve iĢbirliğine, antrenman ve uygulamaya 

yeni yaklaĢımları içerir. Başarının kişisel tanımlarından en popüleri 

yarıĢmada baĢarı olmasına rağmen kendi geliĢtirme, kiĢisel hedeflere 

ulaĢmak, hatta efor baĢarıyı tanımlamak için kullanılabilir.   

III. Düzey Kendini yönlendirme (self-direction) öğrencilere kendi refahları için daha 

çok sorumluluk almayı öğretir.  Öğretmene bağımlı olmaktan kurtulan 

öğrenci bağımsız çalışabilme seçeneğine sahip olur ve kiĢisel fiziksel aktivite 

planlarını (Kişisel plan) yapma ve uygulama fırsatına sahip olur.  Kendi 
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refahlarını korumak ve geliĢtirmek için şimdiki ve gelecek ihtiyaçları 

dengelemesi önemlidir.  ArkadaĢ baskısı, kendine güvenememek, baĢkalarına 

karĢı iyi görünmek gibi dış güçlerle öğrenciler uğraĢmak zorunda kalabilirler.   

IV. Düzey Başkalarına yardım etmek, onlar için hassas ve duyarlı olmak ve onlar için 

kaygılanmak bu düzeyde görülmesi gereken davranıĢlardandır.  Kişiler arası 

iletişim becerileri sahip öğrenciler baĢkaları için şefkatle hareket eder ve 

bunu ödül almayı beklemeden topluma katkısı olan bir birey olarak yapar.   

V. Düzey   Bu düzey diğer 4 düzeyin bir uygulaması Ģeklindedir ve spor salonunun 

dışında olan kişisel sorumluluğu geliştiren her türlü davranışı içerir.    

  

 

 

KiĢisel ve Sosyal Sorumluluk Öğretme Modeli için Stratejileri:  

Öğretmenler için düĢük riskli fakat öğrenciler için yüksek etkiye sahip bazı pratik 

stratejileri beden eğitimi öğretmenlerine aĢağıda tavsiye edilmektedir.  Tavsiye edilen bu 

stratejilerle elde edilmek istenen amaç kiĢisel ve sosyal sorumluluk kavramının değiĢik 

yollarla öğrenciler tarafından hayata geçirilmesi ve öğrencilerin yetkilerini artırılmasıdır.  

AraĢtırmacılar (Parker, Kallusky, & Hellison, 1999) bu stratejilerin motor beceriler gibi 

öğretilmesi gereken beceriler olduğunu belirtmektedirler.  Kısacası, öğretmen bu tür 

becerilerin öğretilmesinde ilk basamaklarda öğrencilerle birlikte olmalı, davranıĢı 

öğrencilere açıklamalı ve onların sorularını yanıtlamalıdır.  Hellison (1994, 2003), Parker, 

Kallusky, ve Hellison (1999) ve Parker ve Hellison (2001) bu modeli en etkili Ģekilde 

kullanma stratejilerden bahsetmektedirler:  

A. Ders yapısıyla ilgili stratejilerden ilki farkına varma konuĢmalarıdır.  Öğrenciler bütün 

düzeylerin farkına varmaları için öğretmen sözlü açıklamalar yapar ve programın 

değerleri ve sorumluluğun tanımıyla öğrencilere düzeyler örneklerle tanıtılır (farkına 

varma konuşmaları).  Bu konuĢmalar esnasında öğrenciler hayatlarının diğer parçalarıyla 

karĢılaĢtırarak sorumluluklarının farkına varmaları için uyarılır Kişisel karar verme ve 

grup toplantıları öğrencilere doğrudan karar verme sorumlulukları verir. Grup toplantıları 

ders sonunda yapılarak öğrencilerin dersi değerlendirmesi ve ortaya çıkan problemlere 
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çözümler önermesi teĢvik edilir. Ders yapısıyla ilgili ve ders sonunda yapılan stratejilerden 

bir diğeride öz eleĢtiri zamanlarıdır.  Öğrenciler için ayrılan öz eleştiri zamanında çeĢitli 

düzeyleri kendi hayatlarında kendilerini değerlendirerek görmeye çalıĢırlar. Öz eleĢtiri 

zamanı öğrencilerin düzeyleri program içinde ve dıĢında uygulayıp uygulayamayacaklarına 

karar verdikleri ilk aĢamadır.  Ayrıca, öğrenciler kısaca kendi ve arkadaĢlarının iyilikleri 

için sorumluluklarını ne Ģekilde kullandıklarını değerlendirirler.  Öz eleĢtiri günlük yazarak, 

kontrol listeleri (checklist) iĢaretleyerek, yada basit bir Ģekilde baĢ parmak yukarı, aĢağı 

yada yanda olarak vücut diliyle sorumluluklarını değerlendirebilirler.   

B.  Ders yapısıyla ilgili stratejiler ve fiziksel aktivite ile ilgili müfredatı, sorumluluk 

stratejileri ile entegre etmek beden eğitimi öğretmenleri için en zor iĢlerden biri olabilir.  

Ders esnasında kullanılabilecek kiĢisel sorumluluk ve sosyal sorumluluk öğretmek için 

değiĢik stratejiler mevcuttur.  Örneğin, kiĢisel sorumluluğu öğretme stratejilerinden biri 

izin kağıdı kullanarak öğrencinin kendi baĢına su içmesi yada tuvaleti kullanmasıdır.  

Ayrıca, öğrencilerin kendi baĢlarına malzeme ve eĢ seçmelerine müsaade etmek, 

öğrencilerin kiĢisel sözleĢme/anlaĢma yapması, ve okul dıĢında dersle ilgili alıĢtırmalar 

yapması kiĢisel sorumluluk stratejilerine örnek olarak verilebilir. Ders esnasında 

kullanılabilecek diğer bir stratejide öğrencilerin öğretme ve değerlendirme isini 

üslenmelerini sağlamaktır (Parker, Kallusky, & Hellison, 1999).  Yeterli becerideki 

öğrenciler arkadaĢları için birer antrenör olabilirler.  Ayrıca, basit düzeydeki beceriler 

öğrenci gözlemciler tarafından değerlendirilebilir.      

C.  Sorumluluk almayı öğrenme giderek artan bir iĢlemdir.  Örneğin, öğretmen 

sorumluluğu giderek öğrencilere kaydırır.  Öğrenciler farkına varma konuĢmalarını kendi 

baĢlarına yapabilirler, hatta grup toplantılarını ve öz eleĢtiri zamanlarını kendileri 

yönetirler.  Genel anlamda sorumluluklar temel sorumluluklardan daha ileri düzeydeki 

sorumluluklara doğru bir geçiĢ halindedir.  Öğrenciler önce temel sorumluluklara 

odaklanırlar (baĢkalarının haklarına ve duygularına saygılı olmak, kendi kendini derse 

katılım için motive etmek gibi) daha sonra ileri düzeydeki sorumluluklar gelir (baĢkalarına 

yardım etmek, liderlik yapmak gibi).  Bir öğretme stratejisi olarak, öğretmen öğrencilerin 

kendi yaptıkları isler, davranıĢlar, ve tutumlar hakkında düĢünmelerini sağlayabilirler.  Bu 

daha önceden hazırlanmıĢ kontrol listeleri yada    

D. KiĢisel ve sosyal sorumluluğun öğrencilerin günlük hayatlarına aktarılması yönündeki 

stratejilerde önemlidir.  Bu yapılmaz ise kiĢisel ve sosyal sorumluluğun gerçek anlamını 
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kavramak Ģansa kalmıĢ olur.  KiĢisel ve sosyal sorumluluğun transferine iliĢkin en basit 

yöntem, öğretmenin saygı, efor, baĢkalarına yardım gibi kavramları okulda, evde ve 

arkadaĢlarla oyunlarda örnekleyip panoya asmasıdır.  Parker, Kallusky, ve Hellison‟un 

(1999) önerdiği gibi öğrenciler küçük yardım projelerinde yer alabilirler.  Örneğin, okul 

bahçesinin yada oyun malzemelerinin bulunduğu odanın temizlenmesi iĢini öğrenciler 

üslenebilirler.  Hatta, öğrencilerin okul dıĢındaki projelerde de gönüllü olarak çalıĢmaları 

teĢvik edilebilir.  Ayrıca transfer için diğer bir fırsatta öz eleştiri zamanıdır.  Öğrencilerden 

sorumluluğu ders dıĢında kullandıklarını gösteren örnekler vermeleri istenebilir.  Burada 

amaç sorumluluğun zor kullanarak öğrencinin hayatına girmesi değil, öğrencinin derste 

öğrendiği sorumluluk kavramının hayatlarının diğer alanlarına transferinin mümkün 

olduğunu göstermektir. 

 

 

 

KiĢisel ve Sosyal Sorumluluk Öğretme YaklaĢımı AraĢtırmaları:  

Programa katılan öğrencilerin gözlenebilen davranıĢları değil de içsel değiĢimleri nelerdir? 

Bu bireyler öğrenciler acaba yıllar sonra ne çeĢit davranıĢ değiĢikleri gösterecektir? 

Gerçektende K.S.S. öğretme modelinin sonuçlarını değerlendirmek zordur.  Buna rağmen 

sorumluluk temeli beden eğitimi ve spor programlarının incelendiği çalıĢmaların genel 

sonuçları kayda değer betimsel deliler sunmaktadır.  Özellikle, kuvvetli deliller, bu 

programlara katılan öğrencilerin amaçları ve kendilerine yetki verilen süreçleri öğrenmekte, 

tecrübe etmekte ve uygulamakta olduklarını gösterirken, daha zayıf deliler, bu modelle, 

öğrencilerin beden eğitimi dıĢındada hayatlarının etkilendiğini göstermektedir.  Betimsel 

deliler yanında son zamanlarda betimsel ve sayısal verilerin birlikte kullanmayan baĢlayan 

çalıĢmalarda sorumluluk modelinin etkilerini keĢfetmeye baĢlamıĢtır.  Bu örneklerden 

birinde, Hastie and Buchanan (2000) Spor Eğitimin gerektirdiği fair play (sportmenlik) 

koĢulunu yapmakta zorluk çeken 45 6. sınıf öğrencisine 26 dersten oluĢan Xbol adlı alan 

kapma oyunu sezonu boyunca kiĢisel ve sosyal sorumluluk modeli kullanılarak bu 

öğrencilerde davranıĢ değiĢikliği yaratılmaya çalıĢılmıĢtır.  Gözlem, öğretmenden günlük 

bilgi alıĢ veriĢi, ve öğrenci görüĢmelerinden ortaya çıkan temalar göstermiĢtir ki; 
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öğrenciler K.S.S modelinde kullanılan sorumluluk düzeylerinin farkına varmıĢlar ve bu 

düzeylere saygı duymaya baĢladıkları sezon içinde bir çok örnek olayda görülmüĢtür.  

Öğrenci yetkilerinin artırılması ve problem çözme stratejilerinin kullanılması ile 

öğrencilerin kendi öğrenmeleri hakkında söz sahibi olmaları sağlanmıĢtır.  Sonuç olarak, 

araĢtırmacılar, K.S.S.‟ nin S.E. ile kullanımının S.E.‟nin kalitesini artırdığını 

belirtmiĢlerdir.  Diğer bir örnekte, Martinek, Schilling ve Johnson (2001) Hellison‟un 

modeli ıĢığında geliĢtirdikleri Project Effort (Gayret Projesi) adlı rehberlik programının bir 

parçası olarak daha çok düĢük ekonomik durumdaki ailelerden ve bölgelerden gelen 

yardıma muhtaç (kiĢisel ve sosyal geliĢim açısından) 16 ortaokul öğrencisi üzerinde 

yürüttükleri çalıĢmalarında bu çocuklara (1) kendilerini kontrol etme ve baĢkalarına saygı 

duyma, (2) gayret (efor) ve katılım, (3) kendinin yönlendirme, ve (4) baĢkalarına yardım 

etme davranıĢlarını geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır.  Öğretmen ve rehberlerin günlükleri ve 

öğrencilerle yapılan görüĢmeler sonucunda öğrencilerin öğrenme için gayret/efor 

davranıĢını sınıf ortamına taĢıdıkları görülmüĢ fakat bazı davranıĢları, kiĢisel hedef 

belirleme gibi, sınıf ortamına taĢımakta zorluk çekmiĢlerdir.  Yeni yapılan çalıĢmalarında, 

Cecchini, Montero, ve Pena (2003) iki okuldan 142 öğrenci (deney grubu = 72, kontrol 

grubu = 70) üzerinde Hallison un K.S.S. modeliyle centilmenlik ve kendini kontrol 

edebilmeyi geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır.  Deney grubu 10 hafta 1 saatlik kiĢisel ve sosyal 

sorumluluk özelliklerini içeren futbol programına devam etmiĢ ve sonuç olarak deney 

grubunun kiĢisel geribildirim, ödül geciktirme, kendini kontrol, zevk/haz alma ile ilgili 

fikirler, ve sportif davranıĢlarda anlamlı geliĢmeler olurken sert oynama ve spor dıĢı 

davranıĢlarda azalma gözlenmiĢtir.  Kontrol grubunda anlamlı hiçbir değiĢiklik 

bulunmamıĢtır.  Wright ve Herzog (2005)‟da 23 lise öğrencisinin katıldığı K.S.S. 

modelinin uygulandığı Taijiquan öğrettikleri çalıĢmalarında gözlem, bireysel ve grup 

görüĢmeleri, müdür ve beden eğitimi öğretmeni ile görüĢmeler, öğrenci günlükleri ve 

program değerlendirmeleri, ve program liderlerinin ders programları ve günlüklerini 

inceleyerek K.S.S.‟nin etkilerini ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢlardır.  Öğrenciler ilk önceleri, 

Taijiquan programına farklı bir kültürden geldiği için ön yargı ile yaklaĢmıĢlar ve program 

devam ettikçe bu spora olan ilgilieri artmıĢ ve olumlu düĢünceleri oluĢmuĢtur.  Program 

ilerledikçe, öğrencilerin davranıĢları için sorumluluklarının arttığı ve modelde ön plana 

çıkarılan hayat becerilerinin önemini görmeye baĢldıkları belirlenmiĢtir.  Genel olarak, 

K.S.S modeli uygulandığı programlarda öğrencilerin sorumluluk duygusu ve davranıĢları 

üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu görülmektedir.  KiĢisel ve sosyal sorumluluk gibi 
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önemli bir kavramın, beden eğitimi ve spor dersleri ile öğrencilere verilebilmesi, bu branĢa 

okul müfredati içinde önemli bir yer sağlamaktadır.    

Sonuç 

S.E. ve K.S.S. öğretme Modelleri bugünkü geleneksel beden eğitimi ve spor derslerine 

kolayca adapte edilebilen iki model olarak öğretmenlerin yararına sunulmalıdır.  Bu 

modeller kullanılarak yapılan çalıĢmalar oldukça umut vericidir.  Bu iki modelin 

kullanıldığı beden eğitimi ve spor derslerinden öğrencilerin daha çok faydalandığını 

gösteren çalıĢma sonuçları vardır.  S.E. ile beden eğitimi öğretmeninin önderliğinde spor 

bir çok yönü ile ele alınan ve Ģenlik havasına bürünen spor sezonları boyunca süren bir 

aktivite haline getirilip, öğrenciler kendi kabiliyetleri doğrultusunda bu eğitimin içinde yer 

almaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin becerikli, eğitimli ve istekli birer sporcu ve spor 

izleyicisi olmalarına yardımcı olan S.E. uzun vadede olumlu spor kültürünün geliĢimini 

yardımcı olarak spor alanındaki Ģiddet, kötü tezahürat, Ģike, gibi olumsuz olayların 

azalmasında yardımcı olabilir.  Diğer yandan K.S.S. ile öğrencilerin kiĢisel ve sosyal 

sorumlulukları beden eğitimi derslerinde uygulamaları sağlanırken bu tür pozitif tutumların 

öğrencinin günlük yaĢantısına transferi ve günlük yaĢantısında kullanması 

özendirilmektedir.  Kısacası, bu iki alternatif yaklaĢım, geleneksel beden eğitimi ve spor 

derslerinin iĢleniĢinde öğretmenlere farklı bir bakıĢ açısı sunmaktadırlar.  Bu iki modelin 

değiĢik parçalarını bir araya getirerek hem spor eğitimini sağlamak ve hem de öğrencilere 

kiĢisel ve sosyal sorumluluk kazandırmakta mümkündür.  Böylece, beden eğitimi dersleri 

ile öğrencilere spor sevdirilip kabiliyetleri doğrultusunda katılımları sağlanırken 

kendilerini kiĢisel ve sosyal sorumluluk yönünden geliĢtirmelerinde yardımcı olunabilir.      
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI ĠLK KADEME   BEDEN  EĞĠTĠMĠ DERSLERĠ ĠÇĠN  

GELĠġĠMSEL BEDEN EĞĠTĠMĠ MODELĠ 

Dr. Ferda Gürsel  Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

Ġlkokullarda beden eğitimi dersleri denilince  ülkemizde özel okullar dıĢında 

genelde sadece haftalık ders programlarında adı gecen, ancak içi çocuğun matematik ya da 

Türkçe derslerindeki eksiklerini tamamlayan test sorularıyla doldurulan bir  etkinlik gibi 

gözükmektedir. 

Bunda en önemli etken ilköğretim okulları beden eğitimi derslerinin sınıf 

öğretmenleri tarafından veriliyor olması söylenebilir. Sınıf öğretmenliği bölümlerinde 

beden eğitimi ve oyun öğretimi dersleri genelde beden eğitimi ve spor yüksek 

okullarındaki öğretim elamanları tarafından verilmektedir. Buna karĢın  Beden Eğitimi ve 

Spor bölümlerinde YÖK‟ün belirlediği programa göre ilköğretim okulları ilk kademe için 

beden eğitimi öğretimine ait hiçbir ders bulunmamaktadır. Dolayısıyla ilköğretim okulları 

için beden eğitimine ait hiçbir ders almamıĢ öğretim elamanları sınıf öğretmenlerinin 

ilköğretim ilk kademeye yönelik beden eğitimi ve oyun öğretimi ihtiyaçlarını 

karĢılayamayacaktır. ĠĢte bu yüzden geliĢimsel beden eğitimi  yaklaĢımı ilköğretim 

okulları ilk kademe beden eğitimi derslerini içine alacak bir yaklaĢım benimsemektedir. 

Aynı zamanda Ģu an sınıf öğretmenliği yapan  ye da ilköğretim okulları ilk kademe beden 

eğitimi derslerine giren beden eğitimi öğretmenlerine de rehberlik edecek niteliktedir.   

Bu yaklaĢım kısaca daha yaĢamın erken  dönemlerinde çocuklara, beceriyi 

öğretirken eğlendirmek, kendi yaĢına uygun hareketler yaptırırken eleĢtirel 

düĢünebilmelerini sağlamak aynı zamanda sağlıklarına katkıda bulunarak bir beden eğitimi 

dersi iĢlemeyi içeriyor.  

Bu yaklaĢım GeliĢimsel Beden Eğitimi (GBE) olarak tanımlanıyor. Bu yaklaĢımı 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencileri okul deneyimi 

II dersi kapsamında ilkokullarda uygulamaktadır. GBE çocuğun büyümesi ve geliĢimi 

üzerine kurulmuĢtur. Çocuğun hareketi öğrenmesinin yanı sıra, hareket boyunca 

öğrenmeyi de içerir. GBE beden eğitimi derslerine sistematik bir yaklaĢım getirmektedir 

Hareketin öğrenilmesi, becerinin öğrenilmesi, fiziksel uygunluğun artırılması ve 

fiziksel etkinlik düzeyinin  yükseltilmesini içerir. 

Hareket süresince öğrenme biliĢsel- duygusal ve sosyal geliĢime katkıda 

bulunur. 
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                              GeliĢimsel Beden Eğitimi 

 

 

 

 

 

GBE kronolojik yaĢa ve çocukların sınıf seviyesine dayandırılmaz ama her ikisinden de 

etkilenir. 

GBE hareket becerisinin öğrenilmesi ve fiziksel yeterliğin geliĢtirilmesi temeline 

dayandırılır. Öğretilecek beceride iki unsur önemlidir; bireysel uygunluk diğeri yaĢın 

uygunluğu.  

Her çocuğun bireysel özelliği farklıdır. Biri çabuk diğeri geç öğrenir.YaĢ gruplarına 

uygunluk, her çocuğun devimsel, duygusal, biliĢsel geliĢim basamakları farklıdır.  

 

Psikomotor Alan: 

GBE programının özünü hareket becerileri oluĢturur. Bunlar, temel hareketler, 

uyarlanmıĢ, stabil hareketlerdir. Diğeri özelleĢmiĢ hareketlerdir. 

 

 Hareket becerileri,  karar verme, doğruluk ve psikomotor kontrolü içine alır. Hareket 

becerisi bir örnekle açıklanırsa; baĢ üstünden tek el atıĢ temel hareket döneminde öğrenilir 

spor ya da rekreasyonel etkinlikte bu hareket özelleĢerek beyzbol atıĢı ya da hentbolde baĢ 

üstü pasa dönüĢerek kullanılır.  

 

 

Temel (Fundemental) Hareket Becerileri: 
StabilHareket Becerileri 

 Axial 

 Bükme 

 Gerdirme 

 Döndürme 

 Dönme 

 Sallanma 

 Vucut Yuvarlaması 

 Konma/Durma 

 

 

Yer 

Değiştirme(Lokomotor) 

Becerileri: 

 Yürüme 

 KoĢma 

 Uzun adım koĢma 

 Sıçrama 

 Sekme 

 Tırmanma 

 At sıçraması 

 Kayma adımı 

 Bas- sek 

 

Uyarlanmış Beceriler: 

 Atlan atıĢ 

 BaĢ üstü atıĢ 

 Ayakla vurma 

 Yere düĢürmeden vurma 

 Fırlatma 

 Servis atma 

 Parmak pas 

 Yerden Pas 

 Yakalama 

 Tek ayakla durdurma

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaçlar 

 Hareketi öğrenmek 

 Hareket boyunca 

 

Hedefler 

 Hareket becerisi edinimi 

 Fiziksel etkinlik ve fiziksel uygunluğun 

artırılması 

 BiliĢsel öğrenme 

 Duygusal öğrenme (Sosyal ve duygusal) 
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 BiliĢsel Alan: 

 

Kavram Öğrenme                                   Algısal Öğrenme 

 

* Beceri kavramı                        * BoĢluk farkındalığı 

* Hareket kavramı    * Beden farkındalığı 

* Etkinlik kavramı    * Yön farkındalığı 

* Fiziksel etkinlik kavramı   * Zaman farkındalığı 

* Akademik kavram 

 

Kavramları Öğrenme:  

Hareketler, akademik ve biliĢsel öğrenmenin uygulama ve anlaĢılmasını artırmak için 

kullanılır. Bilim, sosyal çalıĢma, matematik, sanat, dile ait bir çok kavram salonda ya da 

oyunla öğrenilebilir, geliĢtirilebilir. Çocuk kavramları oyun içinde öğrenirken etkinliğe 

katılım eğlenceli hale gelir çocukların motivasyonunun sağlanması içinde ek bir çabaya 

gereksinim kalmaz. 

Algısal Psikomotor (Motor ) Öğrenme: 

Öğrenme olgunlaĢma ve tecrübeyi içine alan bir süreçtir. Bütün hareketler bir mekan ve 

zaman içinde meydana gelir. Çocuklar mekana bağlı olarak öğrenirken beden, boĢluk, 

yönlerle ve zamana bağlı farkındalıklarına katkıda bulunarak öğrenirler.  
                     

 DuyuĢsal Alan: 

                                   Duygusal GeliĢim 

 

 

Benlik Kavramı                                               Pozitif SosyalleĢme  

 Ait olma 

 Değerli hissetme 

 EĢsiz olma 

 Yeterlik algısı 

 Kendini kabul 

 Erdem- Namus 

 Saygı 

 Sorumluluk 

 Güvenilirlik 

 YurttaĢlık 

 centilmenlik 
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Benlik kavramı; değerliliğin kiĢisel değerlendirilmesi. Değerlik ve yeterlik 

kavramlarının bizim tarafımızdan tamamının algılanmasıdır. (Benlik saygısı+ benlik 

kavramı). 

Pozitif benlik kavramı: 

Pozitif benlik kavramının birçok parçası vardır. Ait olma, yeterlik algısı, değerlilik, 

kendini kabul, eĢsiz olma, ve erdem. 

Ait Olma: Öğrencinin ilk ismini öğren, sınıf sembolü taĢıyan tiĢörtler giysin, her 

çocuk biz duygusunu hissetsin. Ben, bana kavramlarını az kullan. Sınıf mevcudu az olsun. 

Yeterlik algısı: Verilen görevin baĢarıyla tamamlanması. Yeterlik algısı; yeterliğin 

diğerlerinin ilk tecrübeleri ile karĢılaĢtırılarak kiĢisel değerlendirmesidir.  

Değerlilik:  

Benlik kavramının geliĢtirilmesi, kiĢinin sosyal, biliĢsel ve fiziksel ortamlarda 

yeterliğini algılaması olarak tanımlanmıĢtır. 

Benlik kavramı; değerliliğin kiĢisel değerlendirilmesi. Değerlik ve yeterlik kavramlarının 

bizim tarafımızdan tamamının algılanmasıdır. (Benlik saygısı+ benlik kavramı). 

Pozitif benlik kavramı: 

Pozitif benlik kavramının birçok parçası vardır. Ait olma, yeterlik algısı, değerlilik, kendini 

kabul, eĢsiz olma, ve erdem. 

Ait Olma: Öğrencinin ilk ismini öğren, sınıf sembolü taĢıyan tiĢörtler giysin, her çocuk biz 

duygusunu hissetsin. Ben, bana kavramlarını az kullan. Sınıf mevcudu az olsun. 

Yeterlik algısı: Verilen görevin baĢarıyla tamamlanması. Yeterlik algısı; yeterliğin 

diğerlerinin ilk tecrübeleri ile karĢılaĢtırılarak kiĢisel değerlendirmesidir.  
 

Değerlilik:  

Pozitif fiziksel benlik kavramı geliĢir 

 

Öz saygı artar 

 

Kendine güven yükselir 

 

Gerçek yeterlik geliĢir 

 

Yeterlik algısı artar 

 

Hareket becerileri öğrenilir, uygunluk artar. 
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Kendini kabul: Güçlü yanlarımızı kabul ettiğimiz  gibi güçsüz yanlarımızı da kabul etme, 

yeteneklerimiz, sınırlıklarımız, yetersizliklerimiz, yeterliklerimiz.  Negatif ve pozitif olarak 

tümünün öğrenilmesi kendini kabul için önemlidir. Çocuklar için bu zor bir süreçtir. 

Öğretmenler çocukların seviyelerine uygun eylem ve kelimeler kullanarak onların 

düzeylerini, görünüĢlerini, davranıĢlarını ve yeteneklerini tahmin edebilir. Her çocuğun eĢsiz 

ve değerli olduğu öğretmenleri tarafından kabul edilir.  

 

EĢsiz olmak: Salonda ya da sahada öğretmenler çocukların eĢsiz özelliklerini kabul 

etmelerine yardımcı olmalıdırlar. Salonda da öğretimin bireysel özelliklerine uygun olarak 

yapılmalıdır. Öğretmenler çocukların uygunluk, beceri, beden tipi, motivasyon özelliklerine 

bireysel farklılıklar içinde izin vermeli, onlara bu özelliklerini sergileyebilmesi için serbestlik 

tanımalıdır. 

Erdemlilik: Çocuklara kültüre ait beklentiler (ahlaki ilkeler) oyunla verilir. Beden eğitimi 

ortamında yurttaĢ olmanın özellikleri verilebilir. Centilmenlik ve paylaĢma. 

SosyalleĢme: Çocukların sosyalleĢmesi standardın, norm ve rollere bağlıdır. Statü kiĢinin 

toplumdaki pozisyonudur. Rol, özel statüdeki davranıĢlardır. 
GELĠġĠMSEL BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNDE BECERĠ ÖĞRETĠMĠ 

 

Hareket Becerisi:  

Beceri öğretilirken önce beceri analizi ile beceri parçalara bölünür. Ġlk parça çalıĢılır bir 

sonraki parça ile birleĢtirilir.  Beceri çalıĢılırken her bir parçaya yönelik ip uçları çocuğun 

beceriyi öğrenmesini kolaylaĢtırmak için kullanılır. Beceri öğretilirken karĢılaĢılacak sorunlar ve 

çözümler kısmı öğretmenin çabuk çözümler üretmesini sağlamak içindir. Beceri kabaca 

öğrenildikten sonra algısal öğrenmelerini sağlamak için kiĢinin kendi boĢluğunda, genel boĢlukta 

farklı yönlerde çalıĢılır. Efor farkındalığını sağlamak için beceri farklı hız ve Ģiddette çalıĢılır. 

Beceri ritim eĢliğinde yapılır. Bütün bu süreç bireysel olarak yapılır çocuk beceriyi bireysel 

olarak yapabiliyor ise eĢli ve araçla çalıĢmalara geçilir. EĢli çalıĢmalarda ayna çalıĢması 

kullanılabilir, hareket eĢ tarafından yapılır diğer arkadaĢı ayna gibi onu taklit eder. EĢ ile 

senkronize çalıĢılır. EĢi ile aynı anda hareketi yapar. Gölge çalıĢması yapılabilir. EĢi yapar oda 

onu arkasından taklit eder. EĢle çalıĢıldıktan sonra grup çalıĢmasına geçilir. Becerinin içinde yer 

aldığı bir oyun oynanır. Matematik hayat bilgisi, müzik trafik, Türkçe, derslerinde öğrenilen 

kavramları pekiĢtirmek için üniteye bağlı oyun oynanır.  

Böylece çocuk beceriyi öğrenirken aynı zamanda biliĢsel,duyuĢsal ve sosyal 

geliĢimine de katkıda bulunulmuĢ olur. 

BoĢluk farkındalığı  (Vücut nerede hareket eder) 

 Yön Farkındalığı (Öne/arkaya/yana/ sağa/ sola/ yukarı / aĢağı) 

 Seviye (alçak/ orta/ yüksek) 

 Aralık  

1. Vücut Ģekli (geniĢ/ dar/ kavis/ düz) 

2. Vücut boĢluğu KiĢisel/ genel 

3. Vücut alan geniĢletme (küçük/ geniĢ/yakın/ uzak 

 

Efor Farkındalığı (Vücut nasıl hareket eder?) 

 Hareketin Kuvveti (Güçlü/ Hafif) 

 Hareketin Süresi (Hızlı/ YavaĢ/ Aniden) 
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ĠliĢki Farkındalığı: 

 Nesne (Minderde/kasada/renkli alanda/bankda) 

 Ġnsan   ( Ayna/gölge/eĢ/grup/birlikte/sırayla/değiĢmeli) 

 

GELĠġĠMSEL BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNDE BECERĠ ÖĞRETĠMĠNE KOġU 

BECERĠSĠ ÖRNEĞĠ 

 

Hareket Becerisi: KoĢma 

Hareket Kavramı: KiĢisel/genel boĢluk, yön, vücut Ģekli, efor farkındalığı, iliĢki 

farkındalığı. 

Sınıf:1/3 

Süre: 80 dakika 

Araç-gereç:   

Dersin iĢleniĢi: 

Çocuklara koĢma tarif edilir ve gösterilir. Sonra koĢma becerisi analizi yapılarak 

çocuğa becerinin parçaları çalıĢtırılır. Bunlar için aĢağıda belirtilen ip uçları kullanılır.  

 

Koşunun analizi:  

Gözler ve vücut: 

Gözler koĢulacak mesafeye odaklanır. Vücudun üst kısmı hafif öne eğilerek, dik 

pozisyondadır. 

UçuĢ:  

Her iki ayağın geçici bir süre yerle teması kesilir. 

Kollar: 

Dirseklerden 90 bükülü öne geriye hareket eder. Kollar vücudun orta çizgisini çok fazla 

aĢmaz. 

Dizler: 

Bükülü diz vücudun arkasında, diz ile ayak arası yere paralel hareket eder. 

Ġp Uçları: 

I.grup: 

Gözler ileri, kollarını yanda piston gibi çalıĢtır. Adımlarını büyük al 

II grup: 

Kollar bükülü, ayakları düzgün yerleĢtir (birbirine paralel çalıĢsın). 
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Sorunlar Çözümler 

1.Vücut öne doğru eğilmiyor. 1.1 Ayna kullan, öğrenci kendisini aynada 

yada duvarda gölgesini görsün.   

1.2 Çocuğu videoya kaydet, sonra kendisine 

izlet. 

2. uçuĢ evresinde problem var 2.1 hızlı koĢması için çocuğu cesaretlendir. 

40 ayak mesafesinde yere ayak izleri 

yerleĢtir. Ayak izleri aralığını çocuk hızını 

artırdıkça geniĢlet. 

3. Kollar ileri geri vücut orta çizgisini aĢarak 

salınıyorsa 

3.1 Öğrenciler eĢli olsun. EĢ öğrencinin 30 

ayak önünde durur.  Öğrenci eĢine doğru 

hızla yürür, kollarının salınıĢını gösterir. EĢ 

öğrenciyi orta çizgi konusunda düzeltir. 

3.2 Videoya kaydet ve öğrenciye izlettir. 

4. Ayaklar vücudun arkasına doğru gitmiyor. 4.1 KoĢarken topuklar ile kalçaya vursun. 

4.2  EĢ her ayağın arkaya gidiĢini bekler. 

Gitmez ise gitmez ise eĢe eksik puan verilir. 

(Colvin,Markos, Walker, 2000) 

BoĢluk farkındalığı:   

Yön Farkındalığı  

 Sağa, sola koĢu 

 Arka arka koĢu 

 Öne koĢu 

 KoĢarken yön değiĢtirmeler 

 Cimnastik sırası üstünde duvarda koĢular 

  EĢyaların çevresinde koĢular  

 

Seviyesi Farkındalığı 

 KoĢu esnasında komutla  bacakları bükerek alçak koĢu. KoĢarken engellerin 

altından koĢma. 

 

           Aralık: 

 

Vücut Boşluğu: 

 

KiĢisel BoĢluk: Olduğu yerde koĢarken topukları ile kalçasına vurur, ayak içlerine dokunur, 

dizlerini karnına çekmeye çalıĢır. 

 

Genel BoĢluk : Herkes karıĢık düzende salona dağılır, verilen koĢu ritmi ile koĢarlar. 
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Hareketin Yolu : 

 Düz   

 Zig zag 

 Kavis     

         

Efor Farkındalığı: 

 

              Kuvveti :  

 Parmak uçlarında koĢu ( jog) 

 Orta  mesafe 

 Tabanlarına basarak koĢu. (100 kğ adamın koĢusu) 

             Zamanı      

 Çok hızlı koĢu 

 Jog 

 Çok yavaĢ   koĢu  

 

İlişki farkındalığı: 

  

Eş ile :  

   

 Yan yana el ele koĢu (Aynı anda) 

 EĢini arkadan takip eder 

 Yön değiĢtirerek koĢu 

 

Araçla  

 

Kuyruk kaptırmamaca 

Hareket becerisi : KoĢma ,stop ,baĢlama . 

Hareket kavramı : KoĢu Ģiddeti ,yön değiĢtirme  

Form : Dağınık  

Araç : Gazete kağıdı (Kuyruk için) 

    Her öğrenci kuyruğunu arkadan eĢofmanı içine sokar koĢar ebeye kuyruğu 

kaptırmamaya çalıĢır .   

 

Üniteye bağlı oyun: (Renk kavramı) 

 

Oyun  

    

                                      Kırmızı – Beyaz   

 

Hareket becerileri :KoĢu ,aldatma – durma – baĢlama  

Hareket kavramı :Hızlı koĢu  

Araç :Yok 

ĠĢlem :Kırmızı – Beyaz hangisi önce söylenirse o grup kaçar diğeri onları yakalamaya çalıĢır. 

Çizgiyi geçerse yakalayamaz . 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

SPORLA EĞĠTĠM-OKUL SPORU SORUNLARI VE OKUL SPORUNDA YENĠ BĠR 

YAPILANDIRMA ÖNERĠSĠ 

 

 

Yar.Doç.Dr NURULLAH CANDAN 

Celal Bayar üniversitesi Beden eğitimi ve Spor yüksekokulu 

 

ÖZET 

 

Eğitim açısından önemi ortaya çıktıktan sonra, Spor Eğitimi okullarda yaygın olarak 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreç içinde yanlış bir strateji ile spor eğitiminin çok önemli 

işlevlerinden olan sağlık, hareket ve oyun geri plana itilmiştir. Çalışmalar daha çok 

performans hedeflerine yöneltilmiştir. Bu tip uygulamalar zamanla eğitimcilerin ve 

pediatristlerin tepkilerini çekmeye başlamıştır. Çünkü özellikle ilköğretim çağlarında (06-14 

yaşlar) yer alması gereken Temel Spor Eğitimi sürecinde çabalarımızın % 75 gibi önemli bir 

bölümü sağlık, hareket-beceri gelişimi ile oyun ile doldurulmalıdır (2,6,17,18,23). Bu 

dönemde yarışma olgusu ve performans öne çıktığında, kazanma isteği ve beklentisi, spor 

eğitimini amacından saptırmaktadır. Özelleşmiş şiddetli çalışmalar çocuk dünyasına aykırı 

düşmektedir. Olgunlaşma süreci içindeki çocukta kas ve iskelet sisteminde kalıcı arızalar 

oluşturmaktadır. Ayrıca yoğun kazanma beklentisi çok doğal olarak hayal kırıklıklarına ve 

özgüven yitimine neden olmaktadır. 

Temel spor eğitiminin amacı, çocuklarımızı küçük yaşlarda şampiyon olma hırsı ve 

tutkusundan uzak tutarak; güvenli, sağlıklı ve eğlenceli çalışmalarla hem yaşama hem de 

gelecekteki performanslara hazırlamaktır (2,6,16,19,20,23). Bu yaklaşım çocuklarda 

özelleşmenin mümkün olduğunca geciktirilerek, çok yönlü gelişime önem verilmesini önerir. 

Yanlış uygulamalardan uzak tutulabildiğinde çocukların olağan üstü adaptasyon yetileri 

düşük ve orta şiddetli çalışmalarda bile büyük gelişmeler gösterirler. Çocuklarımızı erken 

özelleşme ve yarışmanın tehlikelerinden korumak geleceğin gerçek şampiyonlarını 

yetiştirebilmek için en güvenli yoldur. 

 

GĠRĠġ:  

Sporun toplum içindeki ve toplumlar arası iliĢkilerdeki rolü gün geçtikçe artmaktadır. 

Dolayısıyla spor toplumun eğitim, sağlık ve kültür gibi diğer kurumları ile karĢılıklı etkileĢim 
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Oyun; 39%

Est.-Dans-Ritm; 5%

Sağlık; 25%

Erkin Zaman; 5%

Hareket; 20%

Verim; 10%

Hareket; 25%

Est.-Dans-Ritm; 

10%

Sağlık; 20%
Erkin Zaman; 

10%

Oyun; 20%

Verim; 15%

Hareket; 25%

Est.-Dans-Ritm; 

10%

Sağlık; 20%
Erkin Zaman; 

10%

Oyun; 20%

Verim; 15%
Hareket; 25%

Est.-Dans-Ritm; 

10%

Sağlık; 20%
Erkin Zaman; 

10%

Oyun; 20%

Verim; 15%

içindedir. Spor ve eğitimin yüzyıllarca süren etkileĢimi sırasında Hümanist düĢünce akımı 

içinde 15.yy. da “Spor yapan insan”; Aydınlanma dönemi sırasında “Kalbini, kafasını, 

bedenini birlikte geliĢtiren insan”; kapitalizmin rekabetçi anlayıĢı içinde ise “YarıĢan insan” 

keĢfedilmiĢtir (9,22). Bu değiĢimin ana girdisi olan insan bu etkileĢim içinde sporun kültürünü 

ve toplumsal yapısını da oluĢturmuĢtur. Buna bağlı olarak spor toplum içinde farklı alanlarda 

ve boyutlarda uygulanmaktadır: Okul sporu, sağlık sporu, çocuk sporu, performans sporu gibi 

ve bu bağlamda fertleri de uygulayıcı, destekleyici yada seyirci olarak etkilemektedir (2). 

Yaygın bir kanıya göre spor eğitimi okullarda baĢlar. Bu görüĢe uzun süre karĢı çıkan okul 

sistemimiz 1970 ten itibaren bu düĢünceye ısınmıĢtır. Beden eğitimi anlayıĢından “Sporla 

eğitim”, “Spor için eğitim” kavramlarına resmi olmayan yumuĢak bir geçiĢ yaĢanmıĢtır. Buna 

bağlı olarak Spor Eğitimi, Spor Eğitmeni, Spor Öğretmeni vb. kavramlarda spor beden 

eğitiminin yerine kullanılmaya baĢlanmıĢtır (3,22). 

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda eğitimdeki önceliklerin belirlenmesi, okul sporuna ve 

Ulusal spor organizasyonuna nasıl bakıldığını belirlemektedir. Ancak bu konuda Ulusal  Spor 

Eğitimimizin kesin bir felsefesi olduğunu söylemek güçtür. Bu konuda bakınız: Çizelge 1-2-

3-4 (2). 

 

Günümüzde okul sporu amaçlarını; çağdaĢ spordan beklentiler ıĢığında altı genel baĢlıkta 

toplamaktayız (2,): 

 

1. Sağlık     4.   Oyun 

2. Performans    5.   Serbest Zaman 

3. Hareket Eğitimi    6.   Estetik, dans drama. 

 

Bu alanlar çoğu zaman birbirleriyle iç içedir. Bu bakımdan alanların ayırımı spora 

bakıĢ açısına ve beklentilere göre belirlenir. 

 
TEMEL EĞĠTĠM I. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Çizelge 1 : Ġlköğretim 1-5. Sınıf 

 

TEMEL EĞĠTĠM II. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Çizelge 2 : Ġlköğretim 6-8. Sınıf 

 

TEMEL EĞĠTĠMĠN TOPLAMI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTA ÖĞRETĠM 
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Çizelge 3 : Ġlköğretim 1-8. Sınıf Ortalaması 

 

 

Çizelge 4 : Lise 1-3. Sınıf 

 

 

1-2-3-4 No‟ lu çizelgeler spor eğitimcisi T. Bağırgan tarafından önerilmiĢtir ve 

bugünkü ilköğretim uygulamasını Ģekillendirmekte etkin olduğu düĢünülmektedir. Bu öneriler 

spor eğitimcilerinin genel bakıĢını yansıtmaktadır ve antrenman bilimcilerinin çok yıllık 

antrenman düzenlemeleri ile uyum içerisindedir. Çizelge 5-a,b bu yaklaĢımları yaĢ, ilköğretim 

sınıfları ve antrenman aĢamaları bağlamında sunmaktadır (2,5,6). 
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Orta Eğitim 

ÖzelleĢmiĢ  

Antrenman 

3-4 

Yıl 

Gençlik Evresi 

15-17 YaĢ 
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15 
           

           

14 
           

           

13 
 

Temel Eğitim II 

5-8. Sınıf 

Antrenmana 

BaĢlama Dönemi 

8 

Yıl 

Çocukluk Evresi 

11-14 YaĢ 

          

           

12 
           

           

11 
           

           

10 
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Temel Eğitim I 

1-4. Sınıf 

Hareket Eğitimi 

Oyun 

06-10 YaĢ 
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7 
           

           

6 
           

           

                      

                      

 

 

Çizelge 5-a: YaĢ ve Ġlköğretim Sınıflarına Göre 

Spor Eğitiminin Düzenlenmesi. 

 Çizelge 5-b: YaĢ ve Ġlköğretim Gruplarına Göre 

Temel Antrenman Döneminin Düzenlenmesi. 

 

Yukarıda görüldüğü gibi ilköğretim sınıfları yaĢ dönemi olarak Antrenman Bilimciler 

tarafından Temel Antrenman Dönemi olarak adlandırılır ve 6-14 yaĢları kapsar. Ġki bölümde 

incelenir: 

 

a. BaĢlangıç Evresi (Hareket Eğitimi ve oyun içerikli), 

b. Sporsal Biçimlendirme Evresi (Sporsal antrenmana baĢlama dönemi). 

 

Bu iki dönemin ortak özelliği öğretim ve eğitim çabalarının çok yönlü temel oluĢturma 

yönünde yoğunlaĢmasındandır. Bu Ģekilde eğitilmeye baĢlayan çocuklar dönemin ikinci 

evresinde, sporsal biçimlendirme sürecinde çok geniĢ bir spor tabanında geliĢmelerini 

sürdürürlerken gelecekte özelleĢecekleri sporlara yönlendirilirler. Yine aynı dönemde bu özel 

sporların genel çalıĢma kapsamı içinde ağırlığı kademeli olarak arttırılır. Ancak antrenmanın 

genel ve özel öğeleri her kademe antrenman programında yer alır (Çizelge 6).  

 

Bu genel bir antrenman prensibidir. Gençlik ve yetiĢkinlik dönemindeki yüksek 

performanslara hazırlık olan bu dönem Çocuk Sporu dönemi, sporsal çabalar dizisi ise 

Sporsal Biçimlendirme 

(Çok Yönlü 

YönlendirilmiĢ GeliĢim) 

BaĢlangıç Evresi 

Çok Yönlü GeliĢim 

ÖzelleĢme 

Antrenmanı 

Yüksek 

Performans 

Evresi 
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Çocuk Antrenmanı diye adlandırılır. Ġzleyen bölümlerde çocuk sporuna iliĢkin sporsal 

yaklaĢımlar eleĢtirel bir bakıĢla ele alınacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 6: ÇeĢitli yaĢlar için çok yönlü geliĢim ile özelleĢmiĢ antrenman arasındaki iliĢki. 
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ÇOCUK SPORU ve ÇOCUK ANTRENMANI 

 

ilköğretim okullarımızda (eski ilk-orta öğretim) Beden eğitimi kurgusundan Spor eğitimine 

geçiĢ Türkiye‟ de Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluĢundan (1969) sonra baĢlamıĢtır (19). 

„Spora küçük yaĢlarda baĢlanmalıdır‟ sloganı ile ilkokula ve orta okula dönük okullar arası 

karĢılaĢmalara ve ilkokul sınıf öğretmenlerinin Hizmet Ġçi Eğitim Kursları ile Spor Alanına 

yönlendirilmesi aynı zamanda baĢlamıĢtır. Bu dönemde özellikle ilkokullar için basketbol ve 

voleybol sporları uyarlanarak “Mini basketbol” “Mini voleybol” ile Ġlkokul Atletizmi tesis 

edilmiĢ ve yarıĢmaları düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. DüĢünce doğru fakat uygulama yanlıĢ 

olmuĢtur. Spora erken baĢlamak doğru ancak basketbol, voleybol yada atletizmde özelleĢmek 

doğru olmamıĢtır. 

Sporsal Antrenmanı temel bir inceleme konusu ve farklı bakıĢ açılarına bağlı olarak bağımsız, 

bilimsel bir dal olarak değerlendiren anlayıĢ 1950 den sonra Demokratik Almanya 

Cumhuriyetinde baĢlamıĢtır. Bu geliĢmeye bağlı olarak antrenmanın çocuklar üzerinde 

etkileri incelenmiĢ ve bu alanda çalıĢan antrenör ve eğitimcilere yönelik yayınlar yapılmıĢtır 

(3). 

Temel antrenman dönemi (6-14 yaĢlar) hem okul hem de performans sporu için çok kritik bir 

dönemdir. Okul sporu için bu dönemde özel antrenmanları yoğun olarak kullanan sporcuların, 
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duyarlı geliĢim dönemleri nedeniyle, antrenmana iyi cevap verdikleri ancak daha sonraki 

performans geliĢimlerinin bundan negatif etkilendiği çok sayıda eğitimci ve araĢtırmacı 

tarafından tebliğ edilmiĢtir (6,17,20,23). Sporda erken özelleĢme  adı verilen bu uygulama 

sonucu, çok sayıda yetenekli sporcu gerçek yeteneklerini açığa çıkaramadan sabırsız 

ebeveynleri ve bilgisiz antrenörlerin elinde erimekte ve erken rekabetin kurbanı olmaktadırlar. 

Bu konuda, özelleĢmeye bağlı oluĢan over use (çok kullanma) sakatlıkları, uzun kemiklerde 

oluĢan phseal plate (büyüme çanağı) de oluĢan geliĢim komplikasyonları ile yarıĢma 

geriliminden kaynaklanan ve spordan uzaklaĢtıran psiko-sosyal sorunlar sayılabilir. 

Bu yıkıcı etkileri önleyebilmek için, çocukların temel antrenman döneminde çok yönlü 

antrenmanlarla temel yeteneklerini geliĢtirmeleri ve yarıĢmalardan uzak durmaları gerekir. 

 

 

 

Yerinde ve doğru yönlendirilen olumlu yarıĢma deneyimleri çocukların bütünsel geliĢimlerine 

katkı sağlar. Ancak çocukların yoğun rekabet ortamında Ģiddetli antrenmanlarla baĢa 

çıkmaları yanında bir de sık yarıĢtırılmaları onları hem fiziksel hem de ruhsal yüksek 

adaptasyona zorlar. Bazı durumlarda bu yaklaĢımla çocuklar erken yaĢlarda yüksek 

performans gösterebilir, inanılmaz sonuçlar alabilirler. Ancak olgunluk döneminde, 

üstünlüğün önemli olduğu dönemlerde hiçbir Ģansları kalmaz, tükenirler. Çoğu sporu bırakır, 

çok azı da gençken ulaĢtıkları performansı nadiren tekrarlayabilirler. 

Örneğin atletizmin 400-800-1500m koĢuları psikolojik ve fizyolojik yüksek çaba isteyen 

yapısı ile iyi bir altyapı gerektirirler. Yine atletizmin üç adım atlaması darbeli iniĢleri 

nedeniyle 400 m koĢu ise yoğun anaerobik süreçler nedeniyle bazı ülkelerde 15 yaĢından önce 

yasaklanmıĢtır. Futbol, basketbol, hentbol, güreĢ vb sporlarda da benzer sakıncalar 

görülmektedir. ÖzelleĢmede acele edilmemelidir. 

 

SPORDA (ERKEN) ÖZELLEġME’ ye ĠLĠġKĠN GÖRÜġLER 

Okul ve okul dıĢı sporlarda çocuk yaĢta özelleĢmiĢ ağır antrenmanlara karĢı ilk tepkiler 1950 

yılından önceleri baĢlamıĢtır. 1903 yılında New York Ģehri “Herkes için spor” amacı ile Halk 

okulları Spor Ligini baĢlatmıĢtır (17). Bu programın temel prensibi bugün hala uygulanabilir. 

Sporlara katılım eğlence, sağlık ve yeterlilik hissi elde edilecek Ģekilde planlanmıĢtır. Bu 

fikirlerden, yoğun yarıĢma, kazanma ve sadece mükemmelliğin arandığı sistemlere doğru 

sapma pek çok çocukta yıkıcı etkilere neden olabilir. Çocukların değiĢik beceri alanlarında 

gereksinimlerini karĢılamak için özelleĢmiĢ çalıĢmalara erken baĢlandığından programlar 

baĢarısızlığa uğramıĢtır. Yine ABD‟ de 1930-1950 yılları arasında bazı sağlık ve eğitim 

kuruluĢlarının, ilkokullu çocukların yarıĢmalarını suçlayan demeçleri yayınlanmıĢtır. Sonuç 

olarak Halk ilkokul programlarından yarıĢmalar çıkartılmıĢtır. Benzer çatıĢma ve geliĢmeler 

Avrupa‟ da da yaĢanmıĢtır. TartıĢmalar günümüze kadar uzanmıĢtır. Ancak tartıĢmalardan 

olumlu yönde etkilenen uluslar baĢarılı spor organizasyonlarına imza atmıĢlardır. Doğu 

Almanya, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Finlandiya gibi. Bu ülkeleri daha sonra baĢkaları 

izlemiĢtir. Doğu Avrupa‟ da Temel Spor okullarında toplanan yetenekli çocuklar 

yönlendirilirken, ABD‟ de ise Spor Bursu alan çocuklar kolej sporu içinde 

özelleĢtirilmiĢlerdir. Avrupa‟ da çok yönlü temel hazırlık öngörülürken, ABD‟ de ise birden 

çok sporlu temel yönlendirme esas alınmıĢtır (6,12). Her iki yöntem de erken özelleĢmeye set 

çekme niyetindedir. 

 Sporsal eğitim sadece yıldız yaratmak için yapılmaz. Sporun amacı insana has 

erdemleri ortaya çıkartmaktır. Böylece insan soylu, yapıcı, taratıcı bir yaĢama ulaĢır (9). 

 Hareket eğitimi ile çocuk gerçek yaĢamdan uzaklaĢtırılarak ileriki yaĢama 

hazırlanmaktadır. Oysa yarıĢma sporunun ağır rekabeti onu yeterince olgunlaĢtırmadan gerçek 

yaĢama sokmaktadır (21). 
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 Laboratuar araĢtırmalarının gözler önüne serdiği gerçek Ģu ki; özelleĢtirilmiĢ 

antrenmanın hızlı adaptasyona bağlı performans artıĢları sağlaması, antrenörlerin ve 

sporcuların erken yaĢtan baĢlayarak fiziksel olgunluğa kadar bu programı izlemeleri gerektiği 

anlamına gelmez (6). 

 Sporda geliĢim ve eğitim antrenmanları birbiriyle iliĢki halinde ve kesintisiz 

sürdürülmelidir. Tüm çabalar öncelikle verim yeteneğini geliĢtirmeye yönelmelidir. 

Fizyolojik, sporsal ve entelektüel ödevler genel ve özel çok yönlü antrenmanlarla 

gerçekleĢtirilir. Amaç çocukları gençlik yaĢlarına ve yüksek verime hazırlamaktır (11). 

 Ailelerin hevesi, yöneticilerin cehaleti ve kendilerinin yüksek Ģevk ve arzuları 

yüzünden, birçok Ģampiyon gençlik çağında yaratılacak iken tersine zarar görmektedir. Çünkü 

çocuk yaĢta sürekli antrenmanla maksimum sonuçlar için zorlananlar, fiziksel ve ruhsal olarak 

çöküntüye uğramaktadırlar (20). 

 “Gundar Haegg‟ in sözlerini daima hatırlarım: „Eğer bir çocuğu motive edip antrene 

ederseniz ve onu olgunlaĢana kadar yarıĢmalardan uzak tutarsanız, o zaman bir Olimpiyat 

Ģampiyonunun temelini kurmuĢ sayılırsınız. Genç atletleri teĢvik edin ama zorlamayın. 

Sonuçları sizi ĢaĢırtacaktır‟ (Arthur Lydiard, 1978) (20). 

Yukarıdaki yaklaĢımların ortak yönü sporda özelleĢme sorunlarına dikkat çekmesidir. 

Sporsal hazırlığın uzun süreli olması kabul görmektedir. Ancak bazı antrenörler yukarıdaki 

yaklaĢımlardan farklı olarak, “aceleci” davranarak çocuklarına hızlı ve direkt etki sağlayacak 

çalıĢmalar yaptırırlar. Onlara göre “antrenman özgül olmalıdır” prensibi yetiĢkinler gibi 

çocuklara da uygundur. Öyleyse: 

1. Ġlgili sporun baskın olan enerji sistemi hemen çalıĢtırılmaya baĢlanmalıdır. Yani sprinter 

sadece sürat çalıĢır, uzun mesafecide sadece aerobik çalıĢma yapar yada basketbolcü, 

voleybolcu, futbolcu sadece kendi topları ile özgül alıĢtırmalarını yaparlar. 

2. Teknik için dala özgü alıĢtırmalar seçilerek hep bunların üzerinde durulmalıdır. Sadece 

ilgili kaslarla çalıĢmak gereklidir. Böylece beceri ve uzmanlık geliĢir. 

Bu görüĢler bazı motor özelliklerin geliĢimleri açısından doğrudur ancak bu yaklaĢım 

çocukların geliĢimlerini dar bir alana sıkıĢtırır ve daha verimli bir altyapı geliĢimini engeller 

(6). 

Erken ÖzelleĢmeye KarĢı Çok Yönlü Temel GeliĢim: 
Çocukların özel bir dala yönelmeden iyi bir spor altyapısı kazanmalarına yardımcı olacak 

temel yetenekleri geliĢtirmeleri çok önemlidir. Bu yaklaĢım çok yönlü geliĢim olarak 

adlandırılır. Erken özelleĢmeye karĢı kullanılır.  Bu tarz geliĢim programları: Devlet 

okullarına ve temel spor okullarına uyarlanabilirler. Bu yaklaĢımda, çocukların I. Bölümde (6-

10 yaĢ) koĢma, sıçrama, atma, yakalama, takla, asılma, denge gibi yetenekleri geliĢtirilir 

(Hareket Eğitimi). Ayrıca atletizm, jimnastik ve çeĢitli top oyunlarının temel becerileri de 

koordine içinde kazandırılır. Bu programlar yüzme ile desteklenirse mükemmel sonuçlar 

verirler. Yüzme eklemlerdeki stresi azaltıcı etki yapar. Yine sokak oyunlarının çok yönlü 

eğitimde önemli bir yeri vardır. Bu bölümdeki tüm çabamız, çocuğun hareket ve beceri 

deneyimlerini zenginleĢtirmek ve duyarlı oldukları dönemde motor becerileri aĢırılıktan 

kaçınarak antrene etmektir. ÇalıĢma malzemesi öncelikle oyunlar, daha sonra seçme 

alıĢtırmalardır. Böyle bir programa katılan çocuklar, erken özelleĢme antrenmanlarının sıkıcı 

havasından uzaklaĢır ve ileriki yılların daha özel çalıĢmaları için motive olurlar. 

Ancak Temel Antrenmanın II. Bölümünde (11-14 yaĢ) çocuk farklı sporlardan bir kaçında 

biçimlendirme eylemine girebilir. Birden çok spor dalında aynı zamanda aktif olan ve kesin 

özelleĢmeden sonra büyük baĢarılara ulaĢmıĢ atletler de vardır. 

Çok yönlü geliĢimin amacı genel olarak adaptasyonu (kas-iskelet-kalp-dolaĢım-solunum vb) 

geliĢtirmektir. Bir takım becerilerini geliĢtiren çocuklar daha özgün antrenman yüklerine 

erken özelleĢme sorunu yaĢamaksızın kolaylıkla adapte olurlar. Genç sporcuları hem 

seçtikleri sporda hem diğer sporlarda baĢarılı kılacak bu hazırlığı eksiksiz yapmaya teĢvik 



 265 

etmeliyiz (6). Bu tip bir program; aerobik ve anaerobik kapasiteyi, kasların dayanma gücünü, 

kuvvetini ve hızını, koordinasyonu ve çevikliği, elastikiyeti arttırmak için düĢük yoğunlukta 

egzersizler içerir. 

Nagorni 1978, Rusya da yaptığı bir çalıĢmayı yayınlamıĢtır. Sonuçlarda: En iyi Sovyet 

sporcularının 7-8 yaĢlarında spora baĢlayarak birkaç yıl süreyle futbol, kayak, koĢu, paten, 

yüzme, bisiklet gibi çeĢitli sporlarda hazırlanıp, 10-13 yaĢlarında ilave olarak takım sporları, 

atletizm, jimnastik, kürek yapmıĢlardır. ÖzelleĢme 15-17 yaĢlarında baĢlamıĢ, bu arada 

önceden yapılan çok geniĢ tabanlı temel hazırlık azaltılarak sürdürmüĢtür. En iyi performans 

özelleĢme baĢladıktan 5-8 sene sonra yaĢanmıĢtır. 

 

 

Erken özelleĢen atletler bunlardan ayrılmaktadır. Onlar 14-18 yaĢlarında en yüksek 

performansa eriĢip daha sonra geliĢememiĢlerdir. Birçok Doğu Avrupalı sporcu organize 

olmuĢ performans çalıĢmalarına gençlikte baĢlamaktadır. Ġleri yaĢlarda çok baĢarılı olan bu 

sporcuların, gençlik dönemlerinde Ulusal rekorları bulunmamaktadır. 

Buna bağlı olarak cimnastik, paten, yüzme gibi bazı özel dallar dıĢında özelleĢme 15-16 

yaĢlarından önce baĢlanmamalıdır (1,2,5,6,12,14,20,22).Bu tür koruyucu önlemlere ülkemizde 

de gerek vardır. Ġlköğretim okulları arası yarıĢmaların çokluğu ve baĢlama yaĢları Tablo:1 de 

görülmektedir.  

Tablo 1: Ġlköğretim Okullar Arası YarıĢmalar.  
 

SPOR DALI 

YaĢlar 

I. Kademe (Küçük) II. Kademe (Yıldız) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ATLETĠZM   + + + Y Y Y Y  

BADMĠNTON + + + + + + + + +  

BASKETBOL + + + + + + + + +  

CĠMNASTĠK (ART) + + + + + + + + +  

ESKRĠM      + + + +  

FUTBOL   + + + + + + +  

HENTBOL + + + + + + + + +  

JUDO      + + + +  

KARATE   + + + + + + +  

KAYAK      + + + +  

KIR KOġUSU + + + + + + + + +  

MASA TENĠSĠ + + + + + + + + +  

SATRANÇ + + + + + + + + +  

TAEKWONDO      + + + +  

VOLEYBOL + + + + + + + + +  

YÜZME + + + + + + + + +  

RĠTMĠK CĠM. + + + + + + +    

GÜREġ       + + + + 

 

 On üç farklı sporda ilköğretimin I. Kademesinde Ulusal düzeyde yarıĢmalar yapılmaktadır. 

II. Kademede yer alan dört farklı sporla bu sayı on yedi olmaktadır. Görünen o ki tüm sporlar 

özelleĢme alanları olarak ilköğretim okullarını seçmiĢlerdir. Bu, özel antrenman ve yarıĢma 

demektir. Bu uygulama tüm olumsuzluklara karĢın yaygınlaĢarak sürmekte ve sporumuzun 

yaygınlaĢıp ivme kazanmasına engel olmaktadır. 

 

 ERKEN ÖZELLEġME SAĞLIK ĠÇĠNDE SAKINCALIDIR 

Spor içinde yer alan çocuklar ve genç sporcular çeĢitli ve çok yönlü çalıĢmalar yerine tek bir 

sporda özelleĢerek, yoğun antrenman ve yarıĢmaların fiziksel, psikolojik ve fizyolojik 

etkilerinden kimi zaman zarar görmektedirler. 
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Bir sporda özelleĢerek yıl boyunca onun antrenmanını yapan ve elit seviyede yarıĢan 

çocukların sayısı giderek artmaktadır. Cimnastik, buz pateni, yüzme, tenis gibi bazı sporların 

ulusal ve uluslar arası yarıĢmaları medyada yer aldığında, yarıĢmada yer alan genç ve 

yetenekli yarıĢmacılara ilgi daha çok olmaktadır. Bu tip genç sporcuların baĢarıları onları 

izleyen diğerleri için kuvvetli bir teĢvik olabilir. Bir çok Olimpik Spor Örgütü, yetenekli 

çocukları erken yaĢlarda belirleyip, bir kolej bursu yada profesyonel kariyerin parlak 

beklentileri ile çocukları ve ailelerini erken özelleĢen antrenman programlarına katılma 

konusunda ikna eder. Bu çok yüksek hedeflere ulaĢma Ģansının az olması bile bu adayların 

ümidini kırmaz. 

Bu alandaki yüksek rekabet çocuklar için inanılmaz zorlukta antrenmanlara katlanmayı 

gerektirir. Bu tip çalıĢmalar yetiĢkinler için dahi aĢırı bulunabilir. Sürekli olarak artan baĢarı 

beklentileri sporcu üzerinde devamlı bir baskı yaratır. Bu bitmeyen çabalar yarıĢma 

sporlarının doğasında vardır. 

Yoğun antrenman ve yarıĢma programlarının olumsuz sonuçları tıp literatüründe rapor 

edilmektedir. Ancak bu alanda yapılan durum analizleri yoğun antrenman ve yarıĢmanın 

etkileri konusunda henüz yetersizdir 

 

ÖNERĠLER 

Sağlıkla Ġlgili Olarak: 

Çocuklarda özelleĢmiĢ ve yoğun sporsal çalıĢmalara iliĢkin birçok görüĢ olmasına 

karĢın, çocuk sporunun tehlikelerini destekleyen veya çürüten çok az bilimsel görüĢ 

bulunmaktadır. Yine de erken özelleĢme ve buna bağlı spesifik antrenman ve yarıĢmadan 

kaynaklanan muhtemel tehlikelerden kaçınmaları konusunda genç sporculara yardım için çaba 

sarf etmek önemlidir. 

AĢağıdaki tavsiyeler akılda tutulmalıdır: 

1. Çocuklar yetenekleri ve ilgi alanları ile tutarlı seviyede spora katılmaya 

özendirilmelidir. Olmayacak ümitlerin ötesine itmek ve ergenlik öncesi özelleĢmelerine 

izin vermek önerilmez. 

2. AĢırı fiziksel yüklerin oluĢturması muhtemel sakatlıkların oluĢturacağı muhtemel 

sakatlıkların tanınması, önlenmesi ve tedavileri konularında antrenörler ve doktorlar 

çaba göstermelidirler. Tedavi ve önlemler, dinlenme ve spora ara verme Ģeklinde olunca, 

aĢırı istekli hale getirilmiĢ çocuklar tarafından kabul edilmez. Bu durum daha sonraki 

tehlikeleri önleme konusunda sorunlar oluĢturur. 

3. Yoğun antrenman yapan çocuk sporcuların durumları düzenli olarak doktor (tercihen 

Pediatrist Dr.) tarafından izlenmelidir. Vücut kompozisyonu ölçülmeli, kilo kontrolü, 

kalp-dolaĢım bulguları, cinsel olgunlaĢma ve duygusal stresin boyutları üzerinde 

yoğunlaĢılmalıdır. AĢırı antrenmana bağlı bulgular (performans düĢüĢü, kilo kaybı, 

kusmalar ve uyku bozuklukları) kontrol edilmelidir. 

4. Yoğun antrenman yapan çocuk sporcular düzenli beslenmelidir, toplam kalori, dengeli 

diyet, demir ve kalsiyum alımı sağlanmalıdır. Vücut ağırlığı düzenli olarak ölçülmelidir. 

5. Çocuklar ve antrenörler ısı sakatlıkları konusunda bilgilendirilmelidir (1). 

Spor Eğitimcilerinin Önerileri: 

 Çocukların, özel bir spor alanında antrenman yapmaya baĢlamadan önce iyi birer sporcu 

olmalarına yardımcı olacak çeĢitli temel yeteneklerini geliĢtirmeleri çok önemlidir. Bu 

“Çok yönlü geliĢim” olarak adlandırılır. Çocuk ve genç antrenmanının önemli 

prensiplerinden biridir (6). 

 Eğer çocukları farklı yeteneklerini geliĢtirme konusunda cesaretlendirip teĢvik edersek, 

büyük ihtimalle çeĢitli spor aktivitelerinde baĢarılı olacaklardır. Bu durumda bazıları 

yeteneklerini daha ileriye taĢımakta istekli olacaklardır. ÖzelleĢme ve verim sporuna 

yönelme ancak bu aĢamada söz konusu olmalıdır. 
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 Ġlköğretim okulları (Ġ.Ö.O.); çocukların sporla tanıĢacağı, sporla eğitileceği ve 

yeteneklerinin sınırlarını keĢfedip bunlarla farklı spor organizasyonlarında eğlenerek 

yaĢama yada yarıĢma ve performans sporuna temel hazırlayacağı kurumlardır. 

 Ġlköğretim çağında çocuklar hızlı bir geliĢim ve değiĢim süreci yaĢarlar. Bu süreçte 

ılımlı ve uygun yönlendirmelerle, dönemden pozitif yararlar sağlanır. YarıĢmanın sıkıcı 

etkilerinden çocukları uzak tutmak gerekir. 

 2003-2004 ders yılında Ġ.Ö.O. I. Kısım öğrencilerine 13, II. Kısımda ise 17 farklı sporda 

Ulusal düzeyde yarıĢmalar düzenlenmiĢtir. Bu bağlamda I. Kısımdaki yarıĢmalı 

etkinlikleri sadece okul içine ve lokal Ģenliklere indirgemek gerekir. II. Kısımdaki 

yarıĢmalar sporsal biçimlendirmeye hizmet edebileceğinden, Ġl ve coğrafi gruplar 

düzeyinde kalmak kaydı ile yarıĢma unsurunu öne çıkarmadan yeni bir Ģekillendirme 

yapılmalıdır (Muratlı, Bompa). 

 Spor eğitimi ihmal edilemez, ne var ki yeteneklerin sağlıklı olarak belirlenmesi Ġ.Ö.O. 

dönemi sonlarına, 13-14 yaĢlara rast gelir. Bundan önceki belirlemelerde sadece erken 

olgunlaĢan (Biyolojik yaĢları büyük) çocuklar ön plana çıkarlar. Bu çocuklar gençlik ve 

yetiĢkinlikte yüksek performans göstermemektedirler (Bompa, Hemmery) (20). 

 Ayrıca dikkatimizi yanlıĢ tarafa yöneltip, gerçek yetenekleri gözden kaçırmamalıyız. Bu 

sistemin bir diğer sakıncası da; Sadece yetenek belirleyip onların yönlendirilmesine 

ağırlık veren faaliyetler az sayıda öğrenciyi kapsadığından diğer öğrencilerin tepkisini 

çekmektedir (Muratlı). 

 Temel hazırlık yapmamıĢ çocuklar kas, kiriĢ ve eklem arızalarına dirençsizdir. BaĢarılı 

olan antrenörün çocukları sağlıklı ve sağlam yapılı olur, doktora rutin kontroller için 

giderler. 

 Çocuk yaĢtaki yetenekleri saptayıp, Ģampiyon üretmek sevdasında olan öğretmen, 

antrenör, kulüp yada Federasyon yöneticileri ciddi sorumluluklar yükleniyorlar. Onların 

görevi 1) Çocukları en güvenli bir Ģekilde sabırla, uzun vadede yüksek performansa 

taĢımak, 2) Bu uğraĢta hedefe varamayıp ayrılanları hem fizik hem de psikolojik olarak 

sağlıklı bir Ģekilde sonraki yaĢamlarına yönlendirmektir. Bu iki görevi birlikte 

üstlenmeyen organizasyonlar, bir Ģampiyon yaratırken onlarca sakat, güvensiz ve kırgın 

çocuğu yolda bırakırlar. 

 Spor eğitimcileri, yaz-kıĢ sor okullarında hangi spor dalı için olursa olsun (adı önemli 

değil), programınızı çok yönlü temel özellikleri düĢünerek yapın. Bu uygulama çocuklar 

için olduğu kadar sizin içinde eğlenceli ve baĢaralı sonuçlar verecektir. 

 

Bir eylemin baĢarılması sonucundan kaynaklanan yaĢantılar, insanın zihinsel ve tinsel 

geliĢimi için çok önemlidir. Yüksek baĢarı sistemlerinin baĢarısızlıkla sonuçlanması, bireyde 

performansa karĢı korku yaratır, insanın kendine güveni de kaybolur. Bu durum kötü sonuçlar 

verebilir. Bu nedenle nesnel performans istemi ve beklentisi ile öznel performans arasındaki 

dengeyi çağdaĢ eğitimci H. Nohl Ģu tümcelerle dile getirmektedir: “Performans için gerekli 

olan eğitim, eğitilen insanın insansal niteliklerini göz önünde tutmak zorundadır. Bu nedenle 

eğitim gerçekliğinde performans bir amaç değildir. Tersine eğitimsel bir etkinlik olarak 

görülmeli ve uygulanmalıdır”. Son olarak; En üstün performans en iyi, en az performans en 

kötü değildir! 

Spor Eğitimi alanında paradigma değiĢikliğinin zamanı hala gelmedi mi? Ne dersiniz? 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZİRAN BURSA 

BURSA ĠLĠNDE  BULUNAN  ANA OKULLARINDAKĠ  ÖĞRENCĠ VELĠLERĠNĠN   

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORA BAKIġ ACILARININ ĠNCELENMESĠ 

 

EROL, S.*  KORKMAZ.  HAġIL. N*   ACAR, Z. A.* 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalıĢmanın amacı, Bursa ilinde bulunan anaokullarındaki öğrenci velilerinin beden eğitimi 

ve spora bakıĢ açılarını belirlemektir.AraĢtırmanın örneklemini Bursa ilinde bulunan 17 resmi 

ve 26 özel anaokullarında okuyan 563 öğrenci velisi oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonuçlarının 

istatistiksel analizi ki-kare testi ile yapılmıĢtır ( p<0,05). 

AraĢtırmadan çıkan sonuçlar; anne ve baba velilerin  beden eğitimi ve spor  etkinliklerinde 

gereken ilgiyi göstermedikleri,  anne ve babaların çocuklarına beden eğitimi ve spor  

etkinliklerine teĢvik etmedikleri ve çocuklarının spor geliĢimlerini takip etmedikleri, 

programlı aile gezilerine hazır olmadıkları, çocuklarının   bir beden eğitimi ve spor faaliyetini 

çok iyi yaptığı için ödüllendirmedikleri, çocuklarının  bir beden eğitimi ve spor dersinde neler 

öğrendiklerini konuĢmadıkları belirlenmiĢtir ( p<0,05). 

Çocuğun yaĢam boyu spor yapma alıĢkanlığının kazanılmasında erken çocukluk döneminde 

aldığı eğitimler önemli olmaktadır. Bu amaçla okul öncesi döneminde sportif etkinliklere ve 

hareket eğitimine veliler ve öğretmenler tarafından   gereken önem verilmelidir. 

Anahtar Sözcükler : Beden eğitimi ve spor, Aile, görüĢleri 

 

 

THE PARENTS OPINIONS ON THE PHYSICAL EDUCATION OF THE 

CHILDEREN AT PRE SCHOOL AGE  IN BURSA. 

Les Opinions Des Parents Sur l'Education Physique Dans Les écoles Maternelle 

L'estudio de los puntos de vista de los celadors de alumni contra lo sport y la gimnasia en los 

jardins de infancia en al distrito de a Bursa. 

 

 

SUMMARY 

The aim of this study is to determine the opinions of the parents at in Bursa. states and  

private schools are investigated. But the questnary is applied only in 17 state school and 26 

private schools. It includes 563parents. 

The results are analyzed using Ki square test. (p < 0,005) 

The results shows that the parent does not shows necessary attention don't make 

encouragement to their children to participate physical education activities and does not 

follow their physical development. They do not participate programmed family activities. 

They don't discus on the physical education and sport lesson in house. (p< 0,05) 

The formation at the early childhood age is very to gain the habits of the sport which continue all 

over their life. So in this period the sport and motion education is very important. 

Key Words : Physical education and sport, parents opınıon 
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U.Ü.Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Görükle/Bursa 

 

GĠRĠġ 

 

 

GeliĢmiĢ ülkelerin öğretim programlarına bakıldığında, beden eğitimi ve spor 

etkinliklerine baĢlama yaĢının çok küçük yaĢlara indiği görülmektedir. Ġlköğretim öncesi 

dönemde çocuğun hareketliliği biyolojik temellidir ve dürtüsel niteliktedir. Çoğunlukla 

amaçlılık söz konusu değildir ve zevk alındığı için yapılmaktadır. Çocuk bu dönemde, aktif 

olarak katıldığı hareket yaĢamının ve yaĢam ortamlarını düzenleyenlerin etkisindedir. Üç 

yaĢından itibaren oyun formunda baĢlayan spor, çağdaĢ insan için yaĢam boyu süren 

etkinliktir. Çocuk bu dönemde, oyun formundaki sporla tanıĢarak, iĢbirliği yapma, paylaĢma, 

yarıĢma davranıĢları kazanır ve böylece sosyal bir varlık olarak Ģekillenmeye baĢlar ( Kasap 

2003). 

Beden eğitiminin amacı, öğrencilerin psikomotor, biliĢsel ve duyuĢsal temellere 

dayanan öğrenimlerinde eğitsel hedeflere ulaĢmalarını sağlamaktır. Düzeyli beden eğitimi 

programları, öğrencilerin öğretmenleri tarafından belirlenmiĢ hedeflere ulaĢmaları Ģeklinde 

tanımlanır. Daha fazla sayıda öğrenci, daha fazla sayıda eğitsel hedefe ulaĢtıklarında nitelik 

yükselir. 

Okulöncesi beden eğitimi ve sporun amaç ve görevleri, Türk Milli Eğitiminin 

belirlemiĢ olduğu genel amaçlar ve eğitim sisteminin içerdiği yönetmelikler doğrultusunda 

ortaya çıkmaktadır (Türk Milli Eğitim sistemi ile ilgili genel hedefler ve programlar). Aynı 

Ģekilde T.C Anayasasının 57. ve 59. Maddelerinde belirtildiği gibi; çocuk genç ve 

yetiĢkinlerin spor yolu ile sağlıklı ve dinamik olarak topluma kazandırılmalarında Milli 

Eğitimin belirlediği esaslar içerisinde özellikle anaokulu, kreĢ ve okullarda beden eğitimi ve 

sporun vazgeçilmez araç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenler devletin belirlediği genel 

esaslar çerçevesinde ilk etapta birey devletine, dinine ve bayrağına bağlı, insan haklarına karĢı 

saygılı ve toplumda iyi bir vatandaĢ olarak yetiĢirken, diğer yandan; sağlıklı olmakta ve 

performansı (bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal olarak) yükselmektedir. Bireyin okul öncesi 

dönemin de çocuk Ģahsiyeti içerisinde sağlıklı ve yüksek performanslı olarak yetiĢebilmesi 

okul öncesi beden eğitimin hedefleri arasında sayılabilmektedir (Okul öncesinde sağlıklı ve 

yüksek performanslı çocuklar yetiĢtirebilme). Buradan hareketle; okul öncesi çocuğun fiziksel 

ve ruhsal özelliklerini dikkate alan beden eğitimi, aĢağıda ki konulara yönelmektedir. Çok 
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yönlü bedensel eğitimle çocuğun geliĢimini arttırarak çocukta sağlıklı bedensel geliĢim 

sağlayabilme, organik fonksiyon sağlamlılığı çocuğun performansını arttırdığı gibi, fiziksel 

çevreye uyumunu da kolaylaĢtıracaktır. Bu Ģekilde çocuk daha sonraki yıllarda 

uygulanabilecek sportif oyun ve egzersizlere daha kolay uyum sağlayabilecektir. Oyun ve 

harekete  karĢı çocukta ilgi uyandırabilme, çocuğu düzenli sportif katılıma 

hazırlayabilmektedir. 

Bedensel eğitim faktörlerini çocukların o ülkenin gelenek, görenek ve adaletlerine 

göre belirlenmiĢ Ģahsiyet özelliklerini geliĢtirmede ve kendi ayakları üzerinde durabilen, 

yaratıcı ve kollektif olabilen insan modeli yetiĢtirmede önemlidir. 

Çocukların anaokullarında bulundukları süre içerisine; kolektif davranıĢı, grupla 

hareket etmeyi, kendi baĢına hareket etmeyi ve düzen-disiplin özelliklerini beden eğitimi ve 

oyun sağlamaktadır. Çünkü spor ve oyun genel hayatta var olan bu normları içermektedir. 

Anaokullarında, çocuklarda sporun sağlık için önemli olduğu bilinci oluĢturulmalıdır. Bunun 

yanında spor kıyafetlerinin temizliği, spor saatinden sonra yapılacak temizlik vb. gibi hijyenik 

bilgilerde aktarılmalıdır. Aletli hareketlerde yaralanma ya da sakatlıkları önlemek için 

çocuklara gerekli bilgiler verilmelidir. Ana kulunda çocuk, sportif (oyunsal) kuralları 

öğrenirken aynı zamanda taktik düĢünceyi de öğrenmektedir. Aileler çocuklarına yardımcı 

olmak için bir yaĢam tarzı sağlayabilir ve gelecekte çocuklarının nasıl yaĢaması gerektiğini 

öğretebilirler.  Bugünkü çocukların spor yapması ve forma girmesi artık daha da zordur. 

Çünkü televizyon çekiciliği artmıĢtır, video oyunları, bilgisayar gibi zamanın büyük  

çoğunluğunu yutmaktadır. Ortalama olarak ailelerin çocuklarına ayırdığı zaman azdır. 

Çoğunlukla anne ve  babalar çalıĢmaktadır. 

Ancak aileler çocukların üstüne muazzam bir güce sahiptir ve oynamaları gereken 

aktif bir rol vardır. Bir ailenin davranıĢ ve etkinlik düzeyinin çocuğu üzerinde çok büyük 

etkisi  vardır. Eğer aileler aktifse çocukların da aktif olma ihtimali yüksektir. Ailece yürüyüĢ 

yapmak yerine televizyon programları arasında mutluluk katan bir Ģeyler atıĢtırıyorsanız 

çocuklar da egzersize önem vermeyeceklerdir. Kendi baĢlarına bırakılırlarsa çocuklar 

doğuĢtan aktifdir. Dünyaya hareket sevgisi ile gelmektedir. Yürümeye yeni baĢlayan çocuklar 

nadiren aĢırı yemek yerler. Ne kadar yemeğe ve içeceğe ihtiyaçları olduğunu doğal olarak 

ayarlarlar ve çocuklar her çeĢit meyve ve sebzeden hoĢlanırlar. 

Aslında düĢmanı baĢka yerde aramamak gerekir. DüĢman ailelerdir. Çocuk toplumun 

ve ailenin yansımasıdır. Bir çocuk doğası gereği aktif olmaya eğilimlidir. Hareketsiz 

çocukların aktif olmamalarının sebebi çevrelerinden bu Ģekilde etkilenmelerinden 
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kaynaklanır. Çocuk her zaman aileyi izleyecektir. Hiç kimse çocukları aile kadar etkilemez. 

Çocuk sözlü veya sözsüz olarak ailenin davranıĢlarının etkisi altındadır. 

Yapılan bir araĢtırmaya göre babaların çocuklar üzerinde etkisi daha fazladır. Aktif 

babaların çocuklarının faal olma ihtimali uyuĢuk babaların çocuklarına rağmen  daha aktiftir. 

Ailelerin çocuklarıyla birlikte egzersiz yapması sadece çocukların   fiziksel aktivitede katkıda 

bulunmakla kalmaz. Ayni zamanda çocuklarına uzun vadeli bir alıĢkanlık kazandırırlar.  

Bir araĢtırmaya göre; . (KaliĢh 1996) 

Annelerin      %57  Çocuklarıyla  Hiç egzersiz yapmıyor. 

%18               Haftada 1 kez yapıyor 

%14               Haftada 2 kez yapıyor 

%8                 Haftada 3 kez yapıyor 

%3                 Haftada 5 kez yapıyor 

Babaların      %62   Çocuklarıyla  Hiç spor yapmıyor 

%14               Haftada 1 kez yapıyor. 

%12               Haftada 2 kez yapıyor 

%6                 Haftada 3 kez yapıyor 

%3                 Haftada 4 kez yapıyor. 

%3                 Haftada 5 kez yapıyor. 

  

Bizde bu araĢtırma sonuçlarından yola çıkarak, Okul öncesi eğitimde beden eğitimi ve 

spor etkinliklilerine yönelmede ailelerin  rolünü araĢtırdık. 

 

METARYAL VE YÖNTEM 

 

AraĢtırmamanın örneklemini Bursa ilinde bulunan 17 resmi ve 26 özel anaokullarında okuyan 

563 öğrenci velisi oluĢturmaktadır. 

Resmi ve özel anaokulu öğrenci velilerinin beden eğitimi ve spor ile ilgili görüĢlerini 

belirlemek amacı ile anket taslağı geliĢtirilmiĢtir. Anket formu iki uzman tarafından 

değerlendirilmiĢtir. 

Resmi ve özel ana okulu  öğrenci velilerinin beden eğitimi ve spor ile ilgili görüĢlerini 

belirlemek amacı ile anket ile elde edilmiĢin veriler; araĢtırma sonuçlarının istatistiksel analizi 

ki-kare testi ile yapılmıĢtır ( p<0,05). 
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BULGULAR: 

 TABLO 1: Bursa ilinde bulunan anaokullarındaki  öğrenci velilerinin   beden eğitimi ve 

spora bakıĢ acılarına iliĢkin bulgular: 

Anket Soruları Cevap N % Ki-Kare  

Çocuğunuz okulda beden eğitimi dersi 

hakkında düzenli bilgi alıyor mu? 

Evet 55 9.76  

542.7*** Hayır 388 60.0 

Bazen 120 21.3 

Çocuğunuz her hafta kaç dakika beden 

eğitimi dersi yapıyor? ******** 

0 dk 131 23.2  

453,7*** 1-60 dk 432 76.7 

61-90 dk 0  

Çocuğunuz beden eğitimi dersini ( nefesi 

kesilecek kadar ) ne kadar enerjik faaliyet 

halinde geçiriyor?**** 

%10-30 333 59.1  

354,5*** %30-60 136 24.1 

%60< 64 11.3 

Çocuğunuzun okulu sporla ilgili testler 

yapıyor mu? 

Evet 46 8.1  

777,3*** Hayır 498 88.4 

Bazen 19 3.3 

Çocuğunuz toplum tarafından organize 

edilen bir spor faaliyetine katılıyor mu? 

Evet 135 23.9  

513,4*** Hayır 338 60.0 

Bazen 90 15.9 

Çocuğunuz haftada kaç kez spor 

faaliyetine katılıyor? ( Okul, oyun alanı, 

denetimli denetimsiz alanların hepsi dahil)**** 

Evet 411 73.0  

509,6*** Hayır 89 15.8 

Bazen 63 11.1 

Spor  yapan bir anne misiniz? Evet 207 36.7  

244,4*** Hayır 222 39.4 

Bazen 134 23.8 

Spor  yapan bir baba mısınız? Evet 367 65.1  

324,5*** Hayır 56 9.9 

Bazen 140 24.8 

Anne olarak çocuğunuzla birlikte spor 

yapıyor musunuz? 

Evet 56 9.9  

555,7*** Hayır 411 73 

Bazen 96 17 
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Baba olarak çocuğunuzla birlikte spor 

yapıyor musunuz?***** 

Evet 133 23.6  

142,6*** Hayır 223 39.6 

Bazen 207 36.7 

 

 

Ailecek çocuğunuzla birlikte spor yapıyor 

musunuz? 

Evet 75 13.3  

436,1*** Hayır 391 69.4 

Bazen 97 17.8 

Çocuğunuzun formda olduğunu düĢünüyor 

musunuz?**** 

Evet 355 63  

205,3*** Hayır 116 20.6 

Bazen 102 18.1 

Çocuğunuzun beden eğitimi öğretmeni 

aktif mi, aktif bir yaĢam tarzını destekliyor 

mu?**** 

Evet 423 75.1  

498,4*** Hayır 14 2.4 

Bazen 126 22.3 

Çocuğunuza belirli zamanlarda spor 

yapmasını hatırlatır mısınız? 

Evet 189 33.5  

166,1*** Hayır 247 43.8 

Bazen 127 22.5 

Çocuğunuzun spor geliĢimini izliyor 

musunuz? 

Evet 68 12  

577,8*** Hayır 345 61.2 

Bazen 150 26.6 

Çocuğunuzu çok iyi yaptığı bir spor 

faaliyeti için ödüllendirir misiniz? 

 

Evet 89 15.8  

332,0*** Hayır 245 43.5 

Bazen 229 40.6 

***: p<0.001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. 

*    : p<0.05 düzeyinde  istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi,  

1. Öğrencilerin her hafta beden eğitimi ve spor dersini %76.7 sinin  düzenli 

katıldıkları, 

2. Bursa ilinde bulunan öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersi öğretmeninin  % 75 

aktif bir yaĢamı benimsediğini,  

3. Bursa ilinde bulunan baba velilerin % 65.1 spor yaptıkları ve çocukları ile birlikte 

spor aktivitelerine % 39.6 katıldıkları,  

4. Çocuklarının  % 63 nün formda olduğunu düĢündükleri saptanmıĢtır. 

 Ancak çocukların;  

1. Okulda beden eğitimi dersi hakkında düzenli bilgi almadığı,  

2. Çocukların okullarda sporla ilgili testler yapılmadığı,  
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3. Çocukların  toplum tarafından organize edilen bir spor faaliyetine katılmadıkları,  

4. Annelerinin spor yapmadıkları,  

5. Anneleriyle birliktede spor yapmadıkları,  

6. Ailesiyle  birlikte spor yapılmadığı,  

7. Belirli zamanlarda spor yapmasını hatırlatılmadığı, 

8. Çok iyi yaptığı bir spor faaliyeti için ödüllendirilmediği saptanmıĢtır( p<0,05). 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Anaokullarında en az yer verilen ve aileler tarafından da en az önem gösterilen etkinlik, beden 

eğitimi etkinlikleridir. Matematik, resim, müzik ve kavram çalıĢmalarına gösterilen ilgi ne 

yazık ki bu alana gösterilmemektedir. Anaokullarında gerek içeride gerekse dıĢarıda uygun  

mekanın bulunmayıĢı, anaokulu öğretmenlerinin fiziksel aktivitelere ilgi duymayıĢı ve beden  

eğitimi öğretmenlerinin bulunmayıĢı nedenler arasında sayılabilir. Oysa beden eğitimi 

programlarının bilinçli bir Ģekilde planlanıp uygulanmayıĢı eğitimde büyük eksiklik 

yaratmaktadır.  Okulöncesi çocuklarının en belirgin özelliklerinden biri hareketli olmalarıdır.  

Hareket aynı zamanda, çocuğun geliĢimini etkileyen önemli bir unsurdur. Bu dönemlerin 

özellikleri anne ve babalar, antrenör ve eğiticiler tarafından bilindiğinde, hazırlanacak 

programlar daha baĢarılı ve sağlıklı olacaktır. Böylece katılım ve paylaĢım artacaktır.  Bursa 

ilinde bulunan ilköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler   aileleri ile birlikte spor 

aktivitelerine katılmadıkları, anne velilerin spor yapmadıkları, yine annelerin çocuklarıyla  

birlikte spor yapmadıkları  belirlenmiĢtir. 

Bursa ilinde bulunan anne velilerin %39.9, baba velilerin ise %36.2  hiç  spor yapmadıkları 

belirlenmiĢtir. Yukarıda ki çalıĢmaya göre Bursa ilinde bulunan anne velilerin  baba 

velilerden daha az spor yaptığını söyleye biliriz. Çocukları ile birlikte spor yapan aile ise 

%13.3 olarak  belirlenmiĢtir.  

Ailelerin görevi olumlu örnek olmaktır. Ancak bu biraz güç ve dıĢarıda  çalıĢmaktan daha 

karmaĢıktır. Aileler çocuğun kilit dostu, destekçisi öğretmeni, motive edicisi ve 

güçlendiricisidir. 

Aile olarak izlendiğinizi iyi bilin, iyi bir sporcu olun. Akla uygun spor aktiviteleri uygulayın. 

Ailelerin çocuklarının nasıl olmasını istiyorsa öyle davranması Ģarttır, çünkü taklit 

edilecekler. 

Bu araĢtırmada elde ettiğimiz bulguları Ģöyle sıralayabiliriz: Öğrencilerin her hafta beden 

eğitimi ve spor dersini % 76.7  düzenli  spor aktivitelerini katıldıkları, Bursa ilinde bulunan 

öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersi öğretmeninin  % 75 aktif bir yaĢamı benimsediğini, 

Bursa ilinde bulunan baba velilerin % 65.1 spor yaptıkları ve çocukları ile birlikte spor 

aktivitelerine % 39.6 katıldıkları, çocuklarının  % 63 formda olduğunu düĢündükleri 

gözlenmektedir. 

 Ancak çocuğunuz okulda beden eğitimi dersi hakkında düzenli bilgi almadığı, çocukların 

okullarda sporla ilgili testler yapılmadığı,   çocukların  toplum tarafından organize edilen bir 

spor faaliyetine katılmadıkları, annelerin kendilerinin spor yapmadıkları, anne olarak 

çocuklarıyla birlikte de spor yapmadıkları, ailecek çocuklarla  birlikte spor yapılmadığı, 

çocukların  belirli zamanlarda spor yapmasının hatırlatılmadığı, çocuğun çok iyi yaptığı bir 

spor faaliyeti için ödüllendirilmediği saptanmıĢtır ( p<0,05). 

Sonuç olarak; Toplumların geleceğini oluĢturacak olan çocukların sağlıklı yaĢam ilkelerine 

sahip olmaları, o ülkenin sağlık giderlerinin azalmasına ve toplumun refah seviyesinin 

artmasına katkıda bulunacaktır.  Bu amaçla velilerin, öğretmenlerin özel ve resmi 
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kuruluĢların, sivil toplum örgütlerinin spor alanlarının yapımına ve kullanımına katkı 

koymaları gerekmektedir.  
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZİRAN BURSA 

 

BURSA ĠLĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN 

MESLEKĠ VE SOSYAL TERCĠHLERĠNĠN GÖRÜNTÜSÜ 

 

*Faruk KORKMAZ* Salih ERDEN* Ramiz  ARABACI* Bülent EDĠZ** Aygül AKÇA* 

 

Özet 

Bu araĢtırmanın amacı, Bursa Ġli‟nde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin 

mesleki ve sosyal tercihlerinin görüntüsünü belirlemektir.  Bu amaçla, Bursa Ġl 

Merkezi‟nde(Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) bulunan Ġlköğretim ve orta öğretim kurumlarında 

görevli beden eğitimi öğretmenlerinin mesleklerine ve sosyal olaylara bakıĢlarını inceleyen 

bir anket uygulanmıĢtır. Random yöntemiyle seçilen 190 beden eğitimi öğretmeni 

araĢtırmanın örneklemini oluĢturmuĢtur. Elde edilen bulgular, beden eğitimi öğretmenlerinin, 

yaĢ, cinsiyet, öğretmenlik yılı ve öğrenim durumlarına göre karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada 

elde edilen veriler, SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiĢtir. Analiz sonuçları; %, 

frekans ve ki kare aracılığıyla tespit edilmiĢtir.  

 

AraĢtırmamıza katılan beden eğitimi öğretmenlerinin yapmıĢ oldukları harcamalar; 

öğretmenlik yıllarına ve yaĢlarına, televizyon programlarını izleme tercihlerinde; cinsiyet ve 

öğretmenlik yıllarına, kültür sanat etkinliklerine katılma tercihlerinde; öğretmenlik yıllarına, 

müzik türü dinleme tercihlerinde; cinsiyet, yaĢ ve öğretmenlik yıllarına, meslekleri dıĢında 

kitap okuma tercihlerinde; cinsiyetlere ve öğrenim durumlarına, mesleklerinden 

memnuniyetleri; yaĢlarına göre, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur(p<0.05).  

 

Günümüzde teknolojik geliĢmelere karĢın öğretmenin rolü azalmamıĢ, aksine 

artmıĢtır. Eğitimde nitelik geliĢtirme aslında öğretmenin niteliğini geliĢtirmekle eĢ anlamlıdır. 

Öğretmenin niteliği eğitimin, eğitimin niteliği toplumun niteliğinin yükselmesinde temel 

unsurlardır. Gerçek öğretmen; sosyal, dinamik, özgür ve bilimsel düĢünebilen,  insanları çağın 

gereklerine göre yetiĢtirmeyi ilke edinen, sınırsız özverili ve durmaksızın çalıĢan kiĢidir. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin hangi niteliklere sahip olması gerektiği konusundaki 

çalıĢmaların çoğalarak devam etmesi ve yapılan araĢtırmaların sonuçlarına göre, öğretmen 

yetiĢtiren kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin yönlendirilerek, niteliklerinin bu çerçevede 

yükseltilmesi sağlanabilir. 

 

Anahtar kelime: Öğretmen, Nitelik 
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THE IMAGE OF THE VOCATIONAL AND SOCIAL PREFERENCES OF 

PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 

 

 

Abstract 

The aim of this research is to determine the image of the vocational and social 

preferences of Bursa Physical Education teachers. In this research, a questionnaire which 

examines theviews of Physical Education teachers working inPrimary and Secondary 

Institutions in the center of province Bursa (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) towards their jobs 

and social events wasconducted. Randomly chosen 190 trainers from eachcounty comprised 

an example of the research. The findings attained were compared according to the Physical 

Education Teachers' age, gender, educationalpositions and their teaching year in the job. Data 

attained in the research were analyzed with the help of the SPSS package programme. The 

results of the analysis were attached by means of %, frequency and 

Chi Square Statistically meaningful differences were found in spending according to teaching 

years and ages; in their choices of watching TV programmes according togender and teaching 

years; in their choices participating in culture-arts activities according to teaching years; in 

their choices of listening to music type according to gender, age and teaching years; in their 

choices of reading any book except the ones related with their jobs according to gender, their 

educational positions and, in terms of vocational pleasure, age of the Physical Education 

teachers' who participated in our research (p<0.05).  

 

Today, the role of the teacher has not decreased, but increased in spite of the 

technological developments. In fact, improving the quality in education is synonymous with 

improving the quality of the teacher. 

 

The quality of the teacher is the main element in the development of education and 

similarly, the quality of education in development of the quality of society.  The genuine 

teacher is the person who can think socially, dynamically, freely and scientifically; who 

adopts the act of educating people according to the necessities of the time as a principle; who 

is always self-sacrificing and constantly works. Increasingly following on studies about what 

kind of qualities Physical Education teachers should have and directing that students educated 

in institutions that educate teachers, according to results of these studies, can contribute to the 

development of the qualities of those who will be teachers, in this aspect. 

 

Key words: Teacher, Quality 
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GiriĢ 

 

 Bir ulusu çağdaĢ uygarlık düzeyine ulaĢtıracak olan gençlerin yetiĢtirilmesinde 

öğretmenlerin payının ne denli önemli olduğu herkes tarafından kabul gören bir gerçektir. 

Toplumun mimarı olarak görülen öğretmenlerin; kültürün, sosyal değerlerin, ulusal ve 

bireysel amaçların geliĢtirilmesinde büyük katkıları bulunmaktadır(EĢme). 1739 sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanununun 43. maddesine göre, öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve 

bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir(Doğu 123). 

Öğretmen; araĢtırmalar sonucu geliĢtirilen, devletin eğitim politikasını uygulamaya koyan, 

uygulama sonuçları ile bu politikayı etkileyen, eğitimde uzmanlık çalıĢmalarından ve 

araĢtırmalardan yararlanan, ancak aynı zamanda bu çalıĢmalara problem sağlayan önemli bir 

kiĢidir(Yılman 224-225). 

 

Öğretmenler, kendilerine verilen olanakları belli ölçüde planlayarak, ülke hedefleri 

doğrultusunda öğrenciye istendik davranıĢları kazandırma gibi önemli bir görevi yerine 

getirmekle yükümlüdür(Budak 18). Öğretmenler, bu son derece önemli görevi topluma 

bilinçli, yaratıcı, sorumlu ve aynı zamanda beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli 

yeni nesiller yetiĢtirmekle yerine getirebilir. Bu durum, onların ancak bir profesyonel 

öğretmen kimliği kazanmaları ile mümkündür. Bu tür bir kimliğe sahip olmanın niteliklerini 

Ģöyle sıralayabiliriz. 

 

 Güçlü bir alan bilgisine sahip olma, 

 Zengin bir öğretim yöntemleri bilgisi ile öğretim metotlarının konulara göre seçiciliği 

özelliği, 

 Öğrenme teorileri hakkında bilgili ve öğrencilerin öğrenme tiplerine duyarlı olma, 

 Zayıf ve kuvvetli yönlerini bilerek, normlar ve değer yargıları konusunda anlayıĢa sahip 

olma, 

 MeslektaĢlarıyla sağlıklı etkileĢim ve iletiĢimde bulunmadır(MED.145 Saban 2000). 

 

Öğretmenlik, öğretmenin meslek bilgisi ve alan bilgisinin yanı sıra, çağdaĢ 

entelektüel, iyi alıĢkanlıkları olan bir insan olmasını gerektirir. Öğretmen; yaĢam biçimiyle, 

giyim ve konuĢma tarzıyla, insan iliĢkileriyle, hem öğrencilerine hem de topluma örnek bir 

kiĢi olmalıdır. Ġçinde yaĢadığı toplumda çağdaĢ değiĢimlere öncülük yapmalı, çevresinde 

olup-bitenlere duyarlı, kendini sürekli yenileyen, üretken bir insan tipi çizmelidir(Pehlivan ve 

Ünsal, 98).  

 

Yetim (1998), öğretmenin sosyal yönüne değinerek, öğretmenin rollerine yeni bir 

yaklaĢım getirmiĢtir. Yetim‟e göre öğretmenlik sosyal bir meslektir. Öğretmen, okulda gerek 

arkadaĢlarına, gerek öğrencilerine, gerekse anne-babalara karĢı sosyal sorumluluklar 

içerisinde olup, sosyal davranıĢlar göstermek zorundadır. Öğretmenin branĢına ve görev 

yaptığı okula göre sosyal rolünde değiĢiklik olabilir. Bir resim öğretmeniyle bir beden eğitimi 

öğretmeninin ya da bir matematik öğretmeninin sergileyeceği sosyal rol farklıdır. Aynı 

farklılaĢma bir ilköğretim öğretmeni ile bir orta öğretim öğretmeni arasında da görülebilir. 

Öğretmenin statüsünün değerlendirilmesi, toplumlara göre farklılık göstermekle birlikte, eski 

toplumlarda yüksek saygınlığa sahipti. AraĢtırmalara baktığımızda da, öğretmenlik mesleği, 

geliri ve eğitim düzeyi açısından, bütün toplumlardan geri planda yer alsa da, toplumsal 

değerler öğretmenliği saygın meslekler arasına sokmaktadır. Çağımızda öğretmenlik 

mesleğinin statüsünü belirleyici etkenler, öğretmenliğin daha çok kadın mesleği olduğu, ücret 

düĢüklüğü, okutulan konular, öğretmenin toplumsal kökeni, kıdem, yaĢ, bağımlılık ve devlet 

memurluğu olmasıdır(Tezcan 375). Bir eğitim sisteminin baĢarısı, ilköğretim ve liselerde 
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çağdaĢ bir anlayıĢla öğretim temelde sistemi iĢletecek öğretmenlerin niteliklerine 

bağlıdır(Kalkavan 208). 21. yüzyıl bilgi  çağı olarak tanımlanırken, öğretmenlerin çağa uygun 

bir görüntü çizmeleri beklenmektedir(Korkut 146-179). ÇağdaĢ bir öğretmen, sevecen, sabırlı, 

etkili bir iletiĢim kurabilen, öğrenmeyi bilen, sürekli öğrenme dürtüsü içinde olan, dar bir 

alanda derinlik yerine geniĢ bir bilgi beceri ve kültür temeline sahip, bildiğini sergileyen değil 

kullanabilen, eĢit davranan, öğrencide bilgi ve beceri kazanmaya yönelik ilgi ve istek 

uyandırabilen, öğrenmeyi öğreten, okul-çevre iĢbirliği içerisinde rehber olan, tartıĢmalı ve 

katılımcı sınıf ortamı yaratan, alan ve bilgi becerisinde yeterli, problem çözme becerisi 

edinmiĢ, eleĢtirel düĢünebilen, mesleğini seven, akılcı ve bilimsel davranabilen, çevreye 

duyarlı ve sorumlu, kendine güvenen, demokratik tutum ve davranıĢ geliĢtirebilen, dürüst, 

samimi, dikkatli, canlı ve coĢkulu, disiplinli, saygılı, itibarlı, katılımcı, sevimli, etkileyici, 

yeni fikirlere açık, mutlu bir kiĢi olmalıdır(Demirhan ve Açıkada 24-25).  

Nitelikli öğretmen özelliklerini belirleme konusunda yapılan çalıĢmalar genel olduğu 

kadar, branĢa yönelik özellikleri de belirleme amacını kapsamaktadır. Farklı araĢtırmacılar 

baĢarılı bir beden eğitimi öğretmeninde bulunması gereken özellikleri belirtmeye 

çalıĢmıĢlardır.  

 

Laminac ve Long(1985)‟e göre beden eğitimi öğretmenlerinin kazanması gereken 

nitelikler; esnek davranma, örgütlü davranıĢ gösterme, eĢit davranma, dürüst, saygılı, itibarlı, 

kararlı, düzgün mizaçlı, diplomatik ve disiplinli, sevimli, yardımsever, istekli, teĢvik eden, 

algılayan, sıcak, canlı, olumlu, sabırlı, Ģefkatli, neĢeli, anlayıĢlı, duygulu, dürüst, nazik, 

samimi, dikkatli, açık fikirli, değiĢik farklı ve yeni fikirlere açık, tümevarım kullanan, görsel 

yardım sunan, katılımcı, bireysel, etkileyici, anne-baba rolünde, tartıĢma yapan, destek sunan, 

genç ve hoĢ görünen, iyi giyimli, mutlu, sevimli ve çekici olma, Ģeklinde özetlenmektedir. 

 

Bucher, bir beden eğitimi öğretmenin özelliklerini; alan bilgisi, konuĢma ve yazma 

becerisi, fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden sağlık, öğretmenliğe uygun kiĢilik, yeterli 

düzeyde motor yetenek, iĢbirliği yapma becerisi, espri yeteneği olarak sıralamıĢtır(Bucher 

423-425). 

 

Toplum, özellikle öğretmende belli bir uysallık ve uyum yeteneği arar. BaĢkalarına 

yardım etme, ilerleme ve geliĢmesine katkıda bulunma yeteneği, çevreden büyük bir ilgi 

görmeyi sağlar. Meslekleri icabı öğrencilerle, meslektaĢlarıyla, her türlü insanla karĢılaĢıp 

anlaĢmak zorunda oldukları için öğretmenler sosyal yönden etkili olmak durumundadır. 

Öğretmenin temel tutum ve davranıĢları, zevkleri ve hareketleri toplumda ve özellikle 

öğrenciler üzerinde büyük etki bırakır. Sınıfta sinirli ya da sakin olmak, hoĢgörülü olmak veya 

sert davranmak sınıfın genel atmosferini yaratır. Olumlu  atmosferin yaratılmasında 

öğrencilerin de payının olduğu unutulmamalıdır. Öğretmenlerin gerek motivasyonda gerekse 

ders performansların da öğrencilerinden bekledikleri davranıĢ dönütlerini almaları önemlidir. 

 

Meslekî açıdan büyümek isteyen bir öğretmen, gerek akademik, gerek meslekî 

bilgilerini artırmalıdır. Bunun için, eğitim programlarına katılmalı, konferans ve toplantılara 

iĢtirak etmelidir. Eline geçen mesleği ile ilgili eserleri titizlikle incelemelidir. Meslekî ve 

edebî yazılar yazmak da öğretmeni motive eder. Bu yazdıklarını meslektaĢlarıyla paylaĢma 

ortamı aramalı ve bulmalıdır. En olumlu öğretmen, Ģefkatli ve insancıl olduğu kadar, kendi 

bilim alanında iyi bir yarıĢmacı olabilen öğretmendir. 

 

Meslekî bakımdan gerilemek istemeyen öğretmen günde en az bir ulusal gazete, 

haftada bir dergi ve en az ayda bir edebî veya meslekî kitap okumalıdır. Öğretmen dergi ve 

kitaplarla sürekli temas hâlinde olmalıdır. Kendilerini meslekî açıdan sürekli yenileyen 
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öğretmenler daha baĢarılı olurlar. Unutulmamalıdır ki öğretmenlik mesleğinde baĢarılı olmak 

için gereken vasıflara sahip olunmadıkça, sadece meslekî eğitim 

yetersizdir(OnlineLanguages). 

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen öğretmen profilleri beden eğitimi öğretmenlerine 

ülkemizdeki öğretmen yetiĢtiren kurumlarda kazandırılmaya çalıĢılır. Ülkemizde Beden 

eğitimi öğretmeni yetiĢtiren kurumlarının, 1933 yılında Ankara‟da Gazi Eğitim Enstitüsü‟ne 

bağlı Beden Eğitimi Bölümünün açılması ile faaliyete geçtiğini görüyoruz. 1966 yılında 

Ġstanbul‟da, 1970 yılında Ġzmir ve Diyarbakır‟da,  Eğitim Enstitülerine bağlı beden eğitimi 

bölümleri, 1974 yılında ise Ankara, Ġstanbul ve Manisa‟da olmak üzere 3 tane Spor 

Akademisi açıldı. 1977 yılında da Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu 

açtı. 1982 yılında 2547 sayılı YÖK yasası ile Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren tüm 

kurumlar, Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü adı 

altında toplandı. 1992 yılından itibaren bölümlerin yanı sıra Rektörlüklere bağlı Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulları açılmaya baĢladı. Halen ülkemizde 2003 yılı verilerine göre 

eğitim fakültelerine bağlı olarak 13 tane, Fen Edebiyat Fakültesine bağlı 1 tane Beden Eğitimi 

ve Spor Bölümü, Rektörlüklere bağlı 39 tane Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu 

bulunmaktadır(Muratlı 13,         Temel 21). 

  

 

 

Ataünal, öğretmenleri, içinde bulunulan çağın öğretmeni olarak yetiĢtirmenin, maddi 

ve manevi olarak bulunmaları gereken konuma getirmenin bir zorunluluk olduğunu, bunun 

dıĢındaki çözümlerin ülke kalkınmasına katkı sağlamayacağı ve her konuda olduğu gibi 

öğretmen yetiĢtirme sisteminin de içinde bulunan zamanın gereksinimlerine ve koĢullarına 

cevap verebilecek Ģekilde değiĢtirmenin gerekli olduğunu belirtmektedir(Ataünal 58).  

 

Bu araĢtırmanın amacı,  Bursa‟nın Merkez ilçe Ġlköğretim ve Lise dengi okullarında görev 

yapan beden eğitimi öğretmenlerinin, kaliteli öğretmen nitelikleri konusunda görüĢlerini 

almak, genel öğretmen profilindeki istendik koĢullara göre tespitler yapmak ve bu tür 

öğretmen yetiĢtiren eğitim kurumlarına, eğitimcilerin sorun, öneri ve mesleki beklentileri 

konusunda bir fikir vermektir. Öğretmenlerin kiĢilik ve sosyal durumları hakkında ki 

düĢüncelerinin, mesleğin önemini ve etkinliğini sağlamaya yönelik çalıĢmalara katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 

Problem: Bursa ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin sosyal ve mesleki 

görüntüleri nasıldır?  

Alt Problemler:  

1- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, mesleklerine bakıĢları nasıldır? 

2- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, mesleki iletiĢim ve iliĢkilerde beklentileri nelerdir? 

3- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, mesleksel anlaĢmazlıkları ve çözüm stratejileri nelerdir? 

4- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, meslek dıĢı zamanlardaki uğraĢıları nelerdir? 
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Yöntem 

 

 

Bu araĢtırma, Bursa Ġl Merkezi‟nde(Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) bulunan Ġlköğretim 

ve Orta öğretim kurumlarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin mesleklerine ve sosyal 

olaylara bakıĢlarını inceleyen tarama modelinde bir araĢtırmadır.  

 

Bursa Merkez Ġlçelerinde görev yapan 373 beden eğitimi öğretmeni araĢtırmanın 

evrenini oluĢturmaktadır. Her ilçeden random olarak seçilen 190 Beden Eğitimi Öğretmeni 

araĢtırmanın örneklemini oluĢturmaktadır. Seçilen örneklemin evrene oranı, % 50,9 dur. 

Seçilen örneklem, evreni temsil eder sayıdadır(Taylor, Gibbon, Morris)). 

 

Anket formları, Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırmalar Müdürlüğü tarafından 

desteklenen “Türkiye Üniversiteleri Öğretim Elemanları Profili” isimli araĢtırmadan alınan 

bazı soruların, uzmanlar tarafından uyarlanarak oluĢturuldu. Uyarlanan anket 30 beden 

eğitimi öğretmenine uygulanarak test edildi. Anketler araĢtırmacılar tarafından dağıtıldı ve iki 

aylık süre içerisinde toplama iĢlemi tamamlandı. Anket formunda araĢtırmanın amacı 

belirtilerek, araĢtırmanın değeri konusunda bilgi verilmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen veriler, 

SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiĢtir. Analiz sonuçları %, frekans ve ki kare 

aracılığıyla tespit edilmiĢtir. 

 

Bulgular 

 

 
Bu bölümde, beden eğitimi öğretmenlerine yapılan anketlerin değerlendirilmesi 

sonucu, kiĢisel bilgi ve mesleki görüntülerini içeren sorulardan toplanan veriler yer 

almaktadır. 

 

Bursa Ġli‟nde beden eğitimi öğretmeni(Bed.Eğt.Öğr) olarak görev yapan toplam 

öğretmen sayısı ve  merkez ilçelere dağılımı  Tablo 1‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Bursa Ġlinde Bed.Eğt. Öğr. Ġlçelere Göre Dağılımları 
 

 

 

 

 

 

Bursa Ġli‟nde toplam beden eğitimi öğretmeni sayısı(merkez ilçe ve çevre ilçeler dahil) 

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü 2004 yılı  verilerine göre 566 dır. Bursa Merkez Ġlçelerde  

toplam sayı 373 tür. AraĢtırmamıza merkez ilçelerden katılan beden eğitimi öğretmeni sayısı 

190‟dır. 
 

Bursa Merkez Ġlçeler Toplam ArĢ.Katılan % 

Osmangazi Ġlçesi (MERKEZ) 203 75 36,9 

Yıldırım Ġlçesi (MERKEZ) 124 85 68,5 

Nilüfer Ġlçesi (MERKEZ) 46 30 65,2 

TOPLAM 373 190 50,9 
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Grafik 1: Bed. Eğt. Öğr. Meslek Yıllarına Göre Dağılımı 
 

AraĢtırmamıza katılan beden eğitimi öğretmenlerinin meslek yıllarına göre dağlımı    

1-5 yıl aralığında(%13,2), 6-10 yıl arasında(%34,7), 11-15 yıl aralığında(%21,6), 16-20 yıl 

aralığında(%17,9) oranında  bir dağılım göstermektedir. 
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Grafik 2:   Bed. Eğt. Öğr. YaĢlarına Göre Dağılımı 
 

 AraĢtırmamıza katılan beden eğitimi öğretmenlerinin yaĢlarına göre dağılımları 

incelendiğinde 26-30 yaĢ aralığında(%21,1), 31-35 yaĢ aralığında(%26,3), 36-40 yaĢ 

aralığında(%17,4)oranında öğretmen bulunmaktadır. 

 
 

 

 

Tablo 2: Bed.Eğt.Öğr, cinsiyet, öğrenim durumlarına, okullara ve yurt dıĢına çıkma tercihleri 

 
Dağılımlar Kategori ÇeĢitleri n (%) 

Cinsiyetlere Göre Dağılım 
Bayan 62 32,6 

Erkek 128 67,3 

Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 
Üniversite 181 95,2 

Yüksek Lisans 9 4,7 

Okullara Göre Dağılım 
Ġ.Ö.Okulu 87 45,7 

Lise 103 54,2 

Yurt DıĢına Çıkma  
Evet 75 39,5  

Hayır 115 60,5  

 

 AraĢtırmamıza, 128 erkek(%67,3), 62 bayan(%32,6) katılmıĢtır. Katılanlardan lisans 

üstü eğitimi yapanlar (%4,7) oranında, lisans eğitimi yapanlar(%95,2)  oranındadır. 

Öğretmenlerin okullara göre dağılım oranları ilköğretim okulları % 45,7 oranında, liseler      

% 54,2 Ģeklindedir.  
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Tablo 3: Bed.Eğt.Öğr, Yurt DıĢına Çıkma Nedenleri 

 
Nedenler n (%) Erkek (%)  Bayan (%) 

Öğrenim 3 4,1 2,2 7,4 

Hakem Gözlemci 3 4,1 6,5 - 

Takım Antrenörü 14 19,2 30,4 - 

Bilimsel Toplantı 1 1,4 2,2 - 

GeliĢim Kursu 2 2,7 - 7,4 

KarĢılaĢma Ġzleme 2 2,7 2,2 3,7 

Diğer(Gezi,Ziyaret) 48 65,8 56,5 81,5 

 

Bed.Eğt.Öğr,  yurt dıĢına çıkma nedenleri, genellikle gezi ve ziyaret amaçlıdır(%65,8) 

alanları ile ilgili kısımda takım antrenörlüğü (%19.2)olarak görülmektedir. 
 

17,4
6,8

75,8

Bilmiyorum Orta Düz. İleri Düz.

 

Grafik 3: Bed.Eğt.Öğr, Yabancı Dil Bilme Durumları 

Öğretmenlerden yabancı dil bilmeyenler(%17,4), orta düzeyde bilenler(%75,8), ileri 

düzeyde bilenler(%6,8) oranındadır. 

 

Tablo 4: Bed.Eğt.Öğr, En Yüksek Harcama Yaptıkları Yerler 

 
Öğretmenlik Yılı  YaĢ     

Harcamalar n (%) 1-5 6-10 11-15 16-20 21- > 20-25 26-30 31-35 36-40 40-45 46-> 

Kira 32 17,1 28,0 27,7 14,6 3,1 - 31,3 25,0 22,4 12,1 7,7 - 

Gıda 83 44,4 20,0 41,5 48,8 56,3 54,2 18,8 45,0 40,8 45,5 61,5 47,8 

UlaĢım 6 3,2 8,0 1,5 - 6,3 4,2 12,5 - 2,0 6,1 - 4,3 

KiĢisel Bakım 2 1,1 8,0 - - - - 6,3 2,5 - - - - 

Koop. Taksiti 11 5,9 - 10,8 4,9 3,1 4,2 - 7,5 10,2 3,0 3,8 4,3 

Giyim 10 5,3 20,0 1,5 4,9 3,1 4,2 18,8 7,5 2,0 6,1 - 4,3 

Eğitim 21 11,2 8,0 1,5 7,3 21,9 33,3 12,5 - 2,0 12,1 19,2 39,1 

Oto. Taksiti 12 6,4 4,0 10,8 4,9 6,3 - - 10,0 10,2 3,0 7,7 - 

Diğer 10 5,3 4,0 4,6 14,6 - - - 2,5 10,2 12,1 - - 

Ki Kare  87,078* 79,322* 

*: istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05). 

  

Bed.Eğt.Öğr. en yüksek harcamayı gıda ile (%44,4) ile kiraya(%17,1) yapmaktadırlar. Gıda 

harcamalarında, öğretmenlik yıllarına ve yaĢlarına göre bakıldığında ileriki yıl ve yaĢlarda 

payın yükseldiği, kirada ise bunun tam tersi bir durumun olduğu gözlenmektedir. Yapılan 

harcamalar arasında, öğretmenlik yıllarına ve yaĢlara göre, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur(p<0,05). 
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Tablo 5: Bed.Eğt.Öğr,  Televizyon Programı Ġzleme Tercihleri 

 
Öğretmenlik Yılı Cinsiyet 

Ġzleme Terc. n (%) 1-5 6-10 11-15 16-20 21- > Erkek Bayan 

Dizi 13 7,0 13,0 10,8 - 5,9 4,2 2,4 16,4 

Film 22 11,8 21,7 10,8 12,2 14,7 - 9,5 16,4 

TartıĢma 21 11,2 8,7 15,4 7,3 14,7 4,2 11,1 11,5 

Belgesel 21 11,2 4,3 13,8 7,3 14,7 12,5 11,1 11,5 

Eğlence 2 1,1 4,3 1,5 - - - - 3,3 

Haber 36 19,3 4,3 20,0 17,1 23,5 29,2 16,7 24,6 

YarıĢma 7 3,7 - - 9,8 8,8 - 2,4 6,6 

Spor 65 34,8 43,5 27,7 46,3 17,6 50,0 46,8 9,8 

Ki Kare 42,1* 36,8* 

 

Bed.Eğt.Öğr, televizyon izlerken spor(% 34,8) ve Haber(% 19,3) türü programları 

tercih etmektedirler. Televizyon programlarını izleme tercihlerinde, cinsiyet ve öğretmenlik 

yıllarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur(p<0,05). 

 

Tablo 6: Bed.Eğt.Öğr,  Kültür Sanat Etkinliklerinde Tercihleri  

 
Öğretmenlik Yılı 

Ġzleme Tercihleri n (%) 1-5 6-10 11-15 16-20 21- > Ki Kare 

Sinema 155 82,9 92,0 83,3 80,0 84,8 73,9 

30,2* Konser 9 4,8 - 10,6 2,5 - 4,3 

Opera bale 1 0,5 - - - - 4,3 

Sergi 5 2,7 8,0 1,5 - 6,1 - 

Tiyatro 17 9,1 - 4,5 17,5 9,1 17,4 

 

Bed.Eğt.Öğr, kültürel etkinliklerde önemli oranda sinemayı(% 82,9) tercih 

etmektedirler. Kültür sanat etkinliklerine katılma tercihlerinde, öğretmenlik yıllarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur(p<0.05). 

 

Tablo 7: Bed.Eğt.Öğr, Müzik Türü  Tercihleri  

 
Cinsiyet Öğretmenlik Yılı YaĢ 

Dinleme 

Tercihleri 

n (%) Erkek Bayan 1-5 6-10 11-15 16-20 21- > 20-25 26-30 31-35 36-40 40-45 46-> 

Arabesk 1 0,5 0,8 - -   - 4,2 - - - - - 4,3 
Türk Halk 49 25,9 29,1 19,4 4,0 36,4 25,0 26,5 20,8 - 25,0 38,0 30,3 14,8 26,1 
Türkçe Pop 74 39,2 33,9 50,0 68,0 40,9 37,5 35,3 12,5 62,5 52,5 36,0 39,4 33,3 13,0 
Türk Sanat 34 18,0 22,8 8,1 - 9,1 20,0 26,5 45,8 - 10,0 8,0 18,2 40,7 39,1 
Caz 4 2,1 - 6,5 12,0 - - - 4,2 18,8 - - - - 4,3 
Batı Klasik 5 2,6 0,8 6,5 - 3,0 5,0 2,9 - - 2,5 4,0 6,1 - - 
YabancıPop 14 7,4 7,1 8,1 8,0 6,1 7,5 5,9 12,5 12,5 2,5 10,0 3,0 11,1 8,7 
Diğer 8 4,2 5,5 1,6 8,0 4,5 5,0 2,9 - 6,3 7,5 4,0 3,0 - 4,3 

Ki Kare 26,646* 63,955* 79.322* 

 

Bed.Eğt.Öğr, Türkçe Pop(% 39,2)  ve Türk Halk müziği(% 25,9) türü müzikleri 

dinlemeyi tercih etmektedirler. Müzik türü dinleme tercihlerinde, cinsiyet, yaĢ ve öğretmenlik 

yıllarına göre, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur(p<0.05). 
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Tablo 8: Bed.Eğt.Öğr, Aylık Alan DıĢı Kitap Okuma Sayıları  

 
Kitap Okuma Sayıları n (%) 

Hiç Okumam 49 26,1 

1-2 122 64,9 

3-5 12 6,4 

6-10 5 2,7 

 

Bed.Eğt.Öğr, alanları dıĢında ayda 1-2 adet (% 64,9) kitap okumaktadırlar. 

 

Tablo 9: Bed.Eğt.Öğr, Meslek DıĢı Kitap Okuma Tercihleri 

 
Cinsiyet Öğrenim Durumu 

Okuma Tercihleri n (%) Erkek Bayan Lisans  Lisans Üstü 

Roman 79 43,9 36,4 59,3 44,4 33,3 

Turizm-Gezi 9 5,0 6,6 1,7 5,3 - 

Deneme 6 3,3 2,5 5,1 2,3 22,2 

Tarih 22 12,2 16,5 3,4 12,3 11,1 

Dini 10 5,6 7,4 1,7 5,8 - 

Ekonomi 1 0,6 0,8 - 0,6 - 

ġiir 7 3,9 4,1 3,4 2,9 22,2 

Hikaye 3 1,7 2,5 - 1,8 - 

Klasikler 14 7,8 7,4 8,5 8,2 - 

Popüler Bilim 13 7,2 8,3 5,1 7,6 - 

Diğer 16 8,9 7,4 11,9 8,8 11,1 

Ki Kare 18,936* 21,263* 

 

Bed.Eğt.Öğr, meslek dıĢında roman(%43,9) türü kitapları okuma eğiliminde oldukları 

görülmektedir. Meslekleri dıĢında kitap okuma tercihlerinde, cinsiyetlere ve öğrenim 

durumlarına göre, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur(p<0.05). 

 

Tablo 10: Bed.Eğt.Öğr, Sivil Toplum Örgütlerine Üyelik Durumu 

 
Öğretmenlik Yılları Cinsiyet 

Üye misiniz? n (%) 1-5 6-10 11-15 16-20 21- > Erkek Bayan 

Evet 91 48,4 16,7 50,0 62,5 50,0 50,0 57,5 29,5 

Hayır 97 51,6 83,3 50,0 37,5 50,0 50,0 42,5 70,5 

Ki Kare 12,988* 12,910* 

 

Bed.Eğt.Öğr, sivil toplum örgütlerine üyeliklerinde(% 48,4) oranında üye oldukları, 

cinsiyetlere göre erkeklerin katılımının bayanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Sivil toplum örgütlerine üye olmada, cinsiyetlere ve öğretmenlik yıllarına göre, istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuĢtur(p<0.05). 
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Tablo 11: Bed.Eğt.Öğr, Önemli Gördükleri Sivil Toplum Örgütleri 

 
Örgütler n  (%) 

Sendikalar 71 43,6 

HemĢehri KuruluĢları 3 1,8 

Dernekler 31 19,0 

Meslek KuruluĢları 33 20,2 

Diğer 25 15,3 

 

Bed.Eğt.Öğr, sivil toplum örgütlerinden sendikaları(% 43,6) önemli görmektedirler. 

 

Tablo 12: Bed.Eğt.Öğr, Türkiye‟nin Gelecekte KarĢılaĢabileceği Sorunlar Ġle Ġlgili GörüĢleri 

 
KarĢılaĢılabilecek Sorun Türleri n (%) 

Ulusal Kimliğin Zayıflaması 70 38,5 

Yerli Yatırımcıların Güç Kaybetmesi 14 7,7 

Bağımsızlığın Kısıtlanması 18 9,9 

Yıkıcı Akımların Kuvvetlenmesi 21 11,5 

Tarım Kesiminin Zayıflaması 11 6,0 

Kökten Dinci Akımların Güçlenmesi 43 23,6 

Dinsel Değerlerin Zayıflaması 5 2,7 

 

Bed.Eğt.Öğr,  gelecekte Türkiye‟nin ulusal kimliğin zayıflaması(%38,5) ve Kökten 

Dinci Akımların Güçlenmesi(%23,6) gibi sorunlarla karĢılaĢabileceği görüĢündeler. 
 

Tablo 13: Bed.Eğt.Öğr, Demokrasinin ĠĢleyiĢinden Memnun Olup Olmama tercihleri 

 
Memnuniyetleri n (%) 

Memnunum 21 11,2 

Kararsızım 58 31,0 

Memnun Değilim 108 57,8 

 

Bed.Eğt.Öğr,   Türkiye‟de demokrasinin iĢleyiĢinden (%57,8)memnun olmadıklarını 

belirtmiĢlerdir. 

 

Tablo 14:Bed.Eğt.Öğr Avrupa Birliğine Üyeliğin, yaĢamlarına etkileri hakkındaki düĢünceleri 

 
DüĢünceleri n (%) 

Olumlu Olacaktır 96 51,9 

DeğiĢme Beklemiyorum 68 36,8 

Olumsuz Olacaktır 21 11,4 

 

Bed.Eğt.Öğr,   Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne üyeliği durumunda yaĢamlarında olumlu 

bir değiĢikliğin olacağını (51,9) belirtmiĢlerdir. 
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Tablo 15: Bed.Eğt.Öğr, Türkiye‟de kiĢilerin ekonomik ve sosyal düzeylerini arttırabilmeleri 

ile ilgili görüĢleri 

 
GörüĢleri n (%) 

Ġyi bir Üniversite eğitimi almasına 20 10,8 

ÇalıĢkan ve giriĢimci olmasına 75 40,5 

Zengin bir aileye sahip olmasına 19 10,3 

Siyasi ve bürokrat tanıdıklarının olmasına 53 28,6 

Menfaat gruplarıyla iliĢkisi olmasına 13 7,0 

Diğer 5 2,7 

 

Bed.Eğt.Öğr, Türkiye‟ de kiĢilerin ekonomik ve sosyal düzeylerinin artmasının 

çalıĢkan ve giriĢimci olmasına(%40,5), siyasi ve bürokrat tanıdıklarının olmasına(% 28,6)  

bağlı olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 

Tablo 16: Bed.Eğt.Öğr, Öğretmenliği Özelliklerine Göre Değerlendirme tercihleri 

 
GörüĢleri n (%) 

Herkese Uygun Bir ĠĢ 7 3,8 

Özel Çaba Gerektiren 135 73,4 

Oldukça Zor 42 22,8 

  

Bed.Eğt.Öğr, öğretmenliği özel  çaba gerektiren(%73,4) bir meslek olarak görmektedirler. 

Tablo 17: Bed.Eğt.Öğr, Meslek Gruplarında Görmek Ġstedikleri Özellikler 

 
Öğretmenlik Yıllarına Göre Cinsiyete Göre 

 (f) (%) 1-5 6-10 11-15 16-20 21- > Erkek Bayan 

Açık düĢünceli 17 9,0 12,0 4,5 5,0 18,2 12,5 7,1 12,9 

AğırbaĢlı 1 0,5 - 1,5 - - - 0,8 - 

Dürüst 20 10,6 20,0 1,5 7,5 18,2 20,8 13,5 4,8 

Bilimsel 25 13,3 16,0 10,6 17,5 9,1 16,7 15,1 9,7 

Güler yüzlü 20 10,6 12,0 10,6 20,0 6,1 - 15,1 1,6 

Planlı 32 17,0 16,0 25,8 5,0 21,2 8,3 17,5 16,1 

ÇalıĢkan 46 24,5 12,0 28,8 25,0 24,2 25,0 19,0 35,5 

PaylaĢımcı 27 14,4 12,0 16,7 20,0 3,0 16,7 11,9 19,4 

Ki Kare 41,714* 19.1* 

 

Bed.Eğt.Öğr, öğretmenin çalıĢkan(% 24,5) ve planlı(%17,0) olması özelliğine önem 

vermektedirler. Meslek gruplarında görmek istedikleri özellikler açısından, öğretmenlik 

yıllarına ve cinsiyete göre, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur(P<0,05). 
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Tablo 18: Bed.Eğt.Öğr, Öğretmenlerde ve Öğrencilerinde Görmek Ġstemedikleri Özellikleri 

 
Görmek 

Ġstemedikleri 

Özellikler 

Meslek Gruplarında Öğrencilerinde 

 n (%) n (%) 

Acımasız 21 11,2 80 42,8 

HoĢgörüsüz 25 14,0 11 5,9 

Tutarsız 58 32,4 39 20,9 

Düzensiz 33 16,8 37 19,8 

Kibirli 13 6,7 9 4,8 

Dedikoducu 38 19,0 11 5,9 

 

Bed.Eğt.Öğr, tutarsız(% 32,4) ve dedikoducu(%19,0)  özellikte öğretmen, uyumsuz(% 

42,8) ve tutarsız(% 20,9)   yapıda öğrenci görmek istememektedirler. 

 

Tablo19: Bed. Eğt. Öğr. Öğrencilerinde Görmek Ġstedikleri Olumlu Özellikler 

 
Olumlu Özellikler n (%) 

Açık düĢünceli 23 12,3 

AğırbaĢlı 2 1,1 

Dürüst 56 29,9 

Ġtaatkar 1 0,5 

Güler yüzlü 3 1,6 

Planlı 26 13,9 

ÇalıĢkan 61 32,6 

PaylaĢımcı 15 8,0 

 

Bed. Eğt. Öğr, öğrencilerinde  çalıĢkanlık(% 32,6) ve dürüstlüğe(29,9) önem vermektedirler. 

Tablo 20: Bed.Eğt.Öğr, öğretmenlerin en önemli sorunu olarak gördükleri Özellikler 

 
Sorun olarak görülenler n (%) 

Ücret düĢüklüğü 83 44,1 

Yetersiz Prestij 10 5,3 

ÇalıĢma koĢulları 66 35,1 

Öğrenci fazlalığı 21 11,2 

GeliĢmeleri izleme zorlukları 6 3,2 

Acımasız rekabet ortamı 2 1,1 

 

Bed.Eğt.Öğr, ücret düĢüklüğü(44,1) ve çalıĢma koĢullarını(35,1) önemli sorunları 

olarak görmekteler. 

 

Tablo 21: Bed.Eğt.Öğr, mesleklerinden Memnuniyet Durumları 

 
YaĢlara Göre 

Memnuniyetleri n (%) 20-25 26-30 31-35 36-40 40-45 46-> 

Memnunum 171 90,5 93,8 100 80,0 97,0 85,2 91,3 

Memnun Değilim 18 9,5 6,3 - 20,0 3,0 14,8 8,7 

Ki Kare 13,2* 

 

Bed.Eğt.Öğr, (%90,5)‟i mesleklerinden  memnun olduklarını belirtmiĢlerdir. Meslek 

memnuniyeti açısından, yaĢlara göre, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur(P<0.05).  
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Tablo 22: Bed.Eğt.Öğr, Ek bir iĢ yapma istekleri 

 
Cinsiyet YaĢ 

 

Ek ĠĢ  

yapmam gerekli  

 n (%) Erkek Bayan 20-25 26-30 31-35 36-40 40-45 46-< 

Evet 76 40,0 51,6 16,1 31,3 30,0 30,0 48,5 60,7 47,8 

Bazen 65 34,2 29,7 43,5 56,3 37,5 36,0 39,4 21,4 17,4 

Hayır 49 25,8 18,8 40,3 12,5 32,5 34,0 12,1 17,9 34,8 

 Ki Kare 22,993* 19,345* 

 

Bed. Eğt. Öğr, ek bir iĢ yapmak istediklerini(%40) belirtmiĢlerdir. Ek iĢ yapma 

istekleri, cinsiyetlere ve yaĢa göre, istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmuĢtur(p<0,05). 

 

 

Tablo 23: Bed.Eğt.Öğr, çatıĢma yaĢama, motive olma özelliklerinin dağılımı 

 
 n (%) 

 

ĠĢinizde sizi  motive eden atmosfer  var mı? 

Evet 72 38,3 

Bazen 97 51,6 

Hayır 19 10,1 

ĠĢ Doyum Düzeyleri 

Yüksek 39 21,7 

Orta 117 65,0 

DüĢük 24 13,3 

 

MeslektaĢlarınızla çatıĢma yaĢıyor  musunuz? 

Evet 15 8,0 

Bazen 94 50,0 

Hayır 79 42,0 

 

Bed. Eğt. Öğr, MeslektaĢlarınla bazen çatıĢma yaĢadıklarını(%50,0), iĢ doyumlarının 

orta düzeyde olduğunu(%65,0), iĢlerinde bazen motive olduklarını(51,6) belirtmiĢlerdir. 
 

Tablo 25: Bed. Eğt. Öğr, Okuldaki AnlaĢmazlıkların kaynağı Olarak Gördüğü Sorunlar 

 
AnlaĢmazlık Kaynakları n (%) 

KiĢisel Nedenler 93 51,1 

HiyerarĢik Ayırım 12 6,6 

Kadro Sorunu 5 2,7 

Siyasi GörüĢ Ayrılıkları 23 12,6 

Ders PaylaĢımı 13 7,1 

Diğer 36 19,8 

 

Bed. Eğt. Öğr, okuldaki anlaĢmazlık kaynağını kiĢisel nedenler(%51,1) olarak 

belirtmiĢlerdir. 

 

Tablo 26: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin,  Sorunla KarĢılaĢtıklarında Ġzledikleri Stratejiler 

 
Çözüm stratejileri n (%) 

KonuĢarak Çözerim 115 61,5 

Uzmandan yardım alırım 13 7,0 

Dost ve arkadaĢtan yardım alırım 22 11,8 

Kavga ederim 2 1,1 

Her koĢulda mutlaka çözerim 28 15,0 

Sorunlu yerden ayrılmak isterim 7 3,7 

 

Bed. Eğt. Öğr‟nin sorunla karĢılaĢtıklarında konuĢarak çözme(%61,5) yolunu 

izlediklerini belirtmiĢlerdir. 
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TartıĢma ve Sonuç 

 

AraĢtırmamıza katılan 62 bayan 128 erkek beden eğitimi öğretmeninin 26-35 yaĢ aralığında 

(%47,3) olmaları, Bursa‟da görev  yapan beden eğitimi öğretmenlerinin genç ve dinamik bir yapı tipi 

çizdiğinin belirleyicisi olabilir.   

 

Günümüzde öğretmenlik niteliği ve özelliği bakımından lisansüstü eğitimle kazanılan meslek 

durumuna gelmektedir. Ancak ülke gerçekleri ve olanakları lisans düzeyinde öğretmen yetiĢtirmeye 

bir süre daha devam edileceğini göstermektedir. AraĢtırmamıza katılan bed.eğt. öğretmenlerinden 

lisans üstü eğitimlerini tamamlayanların oranı (%4,7) ile oldukça düĢüktür. Ayrıca ülkemizde eğitim 

görevini üstlenen kurumlara öğrenci alımında, adayların mesleğe yetkinlik özellikleri 

gözetilmemektedir. Bir zamanlar okullar, en iyi öğrencilerini öğretmen yetiĢtiren kurumlara 

yönlendirirken, daha sonraları yetersizliği ve bir baĢka eğitim kurumunda öğrenimi olanaksız olanları 

“hiçbir Ģey olmazsa öğretmen olsun” anlayıĢıyla öğretmen yetiĢtiren kurumlara  gönderilmiĢtir. Yani 

öğretmenlik lisans programlarına giriĢte son tercih edilen meslek durumuna gelmiĢtir(Ataünal 101). 

  

Eğitim Bir Sen‟in yaptığı araĢtırmanın sonuçlarına göre; üniversiteye giriĢte tercih 

sıralamasında 1-3‟cü tercih olarak öğretmenliği tercih edenlerin oranı %33,8 olarak bulunmuĢtur. 

Ayrıca genel öğretmen profilinde lisans üstü eğitime katılımı % 11,9  ile düĢündürücüdür. Oysa 

öğretmenlik, mesleğinin önemini kavramıĢ ve bu programı isteyerek seçenlerin, dört yıllık lisans 

programına paralel, lisansüstü programı tamamlamıĢ olanların yapabileceği bir meslek haline 

getirilmesi gerekmektedir(Ataünal 110). 

 

Ülkemizde yapılan XI. Milli Eğitim ġurası‟nda öğretmenlerin mesleklerini etkili bir Ģekilde 

sürdürülebilmeleri için üç yeterlilikten biriside genel kültürdür. Günlük olaylar karĢısında belirli bir 

düĢünce üretebilmesi, öğrencilerin ufkunu geniĢletmesi açısından genel kültür birikimine mutlaka 

ihtiyaç vardır(Çelik 155). Beden Eğitimi öğretmenlerimizin kültürel düzeyleriyle ilgili olarak yapılan 

çalıĢmalara oldukça az rastlanmaktadır. 

 

AraĢtırmamıza katılan beden eğitimi öğretmenlerinin kültürel etkinlikleri katılma durumları 

incelendiğinde, Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Öğretmenlerin, televizyon izlerken, genellikle spor türü 

programlara(%34,8) ilgi göstermeleri, kendi meslekleriyle ilgili olarak açıklanabilir.  Eğitim Bir 

Sen‟in yaptığı araĢtırmanın sonuçlarına göre; genel öğretmen profilinde, öğretmenlerin genellikle 

haber(%40,3), kültürel programlar(%13,1) ile film ve dizileri tercih ettikleri görülmektedir.  

 

Korkmaz ve ark. yapmıĢ oldukları araĢtırmalarında, Bursa‟da görev yapan erkek beden eğitimi 

öğretmenlerinin, spor ve film türü, bayanların ise spor ve magazin türü yayınlara ilgi gösterdiklerini 

bulmuĢlardır(Korkmaz 240). AraĢtırmamızda, televizyon yayınlarını izleme cinsiyetlere göre 

incelendiğinde erkeklerin spor türü programlara, bayanların ise haber, dizi ve film türü yayınlara ilgi 

gösterdiği görülmektedir.  

 

 Bed.Eğt.öğretmenleri, kültür sanat etkinliklerinde genellikle sinemayı(%82,9) tercih 

etmektedirler. Yapılan tercihlerin, öğretmenlik yıllarına göre istatistiksel olarak farklılık  gösterdiği 

görülmüĢtür. Eğitim Sen‟in araĢtırmasında da, genel öğretmen profiline göre, sinema izlemenin, kitap 

okuma ve bilgisayar kullanma gibi etkinliklerden daha çok tercih edildiği,, öğretmenlerin en az ilgi 

duyduğu sanat dalı tiyatro olduğu tespit edilmiĢtir.. AraĢtırmamızda, tiyatro izleme tercihleri(%9,1) 

olarak belirlenmiĢtir. Beden Eğitimi öğretmenlerinin, mesleklerinin ilerleyen yılarında tiyatro türü 

kültürel etkinliklere ilgilerinin artması,  genel öğretmen profilinden farklı bir çerçeve çizmektedir.  

 

 Beden eğitimi öğretmenleri genellikle Türk Müziği dinlemekte ve Türkçe Pop(%39,2), Türk 

Halk(%25,9) ve Türk Sanat(%18,0) müziği türünü tercih etmektedirler. Müzik dinleme tercihlerinde, 

cinsiyetlere, öğretmenlik yıllarına ve yaĢlarına göre istatistiksel olarak farklılık bulunmuĢtur(p<0,05). 

Öğretmenlerin yaĢları ve öğretmenlik yılları ilerledikçe, Türk Sanat Müziğine ilgilerinin arttığı, genç 

olanların ise Türkçe Pop Müziğine ilgi duydukları görülmektedir. 
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 Öğretmenlerin, % 64,9‟u ayda  1-2 adet  meslek dıĢı kitap okuduğu ve  genellikle roman 

(%43,9) türü yayınlara ilgi duyduğu tespit edilmiĢtir. Öğretmenlerin kitap okuma tercihleri, 

cinsiyetlere ve öğrenim durumlarına göre değiĢmektedir(p<0,05). Alanları dıĢında hiç kitap 

okumayanlar ise %26,1 oranında bulunmuĢtur. Bed. Eğt. Öğretmenlerinden %17,4‟ü  yabancı dili 

bilmemektedir ve % 60,5‟i yurt dıĢına çıkmamıĢtır.  Yurt dıĢına çıkmıĢ olan beden eğitimi 

öğretmenlerinden % 34,2‟sinin    mesleki nedenlerle ilgilidir. 

 

 Beden eğitimi öğretmenlerinin, % 48.4‟ü sivil toplum örgütlerine üye olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Katılım tercihlerinde, cinsiyetlere ve öğretmenlik yıllarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuĢtur. Öğretmenliğe baĢladıkları yıllarda üyelik tercih edilmese de, öğretmenliğin 

ilerleyen yıllarında üye oldukları görülmektedir. Yine cinsiyetlere göre bakıldığında üye olan 

erkeklerin oranının bayan öğretmenlerin oranından daha fazla olduğu görülmektedir. Öğretmenler 

sendikalar ve meslek kuruluĢlarını, önemli sivil toplum örgütü olarak görmektedirler. Akyüz‟e 

göre(1980) önceki yıllarda örgütlenmeler sadece dernek düzeyinde olurken, yasal düzenlemelerle artık 

sendikal biçimde örgütlenmeler önem kazanmaktadır. Eğitim Bir Sen‟in yaptığı araĢtırmada, sendikal 

örgütlenme ile ilgili bulgularda, sendikalarda demokratik örgütlenme olmadığı(%61,8), üyeleri için 

yeterli hizmeti üretemediği(%80,7), güvensizliğin(%78,5) ve sendikaların öğretmene gereken değeri 

vermediği(%75,1) sonucu bulunmuĢtur. Tüm bu olumsuz verilere göre, sendikal örgütlenmede 

ulaĢılan  değerler, öğretmenlerin örgütlenme gereksinimlerinin mutlak olduğu ve sendikal örgütlerde 

iyileĢtirme ve revize edilmelere gereksinim olduğu ortadadır. 

 

 Türkiye‟ de demokrasinin iĢleyiĢinden memnun olmayan beden eğitimi öğretmenlerinin oranı 

% 57,8 düzeylerindedir. AraĢtırmaya katılanlar, Türkiye‟nin gelecekte, ulusal kimliğin 

zayıflaması(%38,5) ve kökten dinci akımların güçlenmesi(%23,6) gibi sorunlarla karĢı karĢıya 

kalabileceği görüĢündedirler. Eğitim Bir Sen‟in yaptığı araĢtırmada, Türkiye‟nin gelecekte demokratik 

bir ülke olacağına inanmayanların oranı % 46,7 oranındadır. AraĢtırmamızda, Avrupa Birliğine 

katılımın, yaĢamlarında olumlu bir değiĢim yapacağını düĢünenlerin oranı %51,9 olup, değiĢim 

beklemeyen ve olumsuz düĢünenlerin oranı % 48,2‟ dir.  

 

Bed. Eğt. Öğretmenlerinin %40,5‟i  ülkede yaĢayanların ekonomik ve sosyal düzeylerini 

arttırabilmeleri için çalıĢkan ve giriĢimci bir yapıda olması gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

 

Ülkemizdeki öğretmenlerin yaĢadığı sorunlar diğer ülkelerdeki öğretmen sorunlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Bu sorunların beden eğitimi öğretmenlerini de büyük oranda etkilemekte 

olduğu görülmüĢtür. Öğretmenlerin aldıkları ücretler, sosyal ve kültürel olarak geliĢmelerini 

etkilemekte olup onları ek bir iĢte çalıĢmaya zorlamaktadır. Beden eğitimi öğretmenleri 

harcamalarının genellikle gıda (% 44,4) ve kiraya(%17,1) yaptıklarını belirtmiĢlerdir. Eğitim Bir 

Sen‟in yaptığı araĢtırmada, genel öğretmen profilindeki öğretmenler maaĢlarının yaklaĢık dörtte 

birinin kira harcamalarına, üçte birinin de gıda harcamalarına gittiğini belirtmiĢlerdir. AraĢtırmamızda, 

öğretmenlerin yaptıkları harcamalar, öğretmenlik yıllarına ve yaĢlarına göre istatistiksel olarak 

farklılık göstermektedir(p<0,05). Öğretmenlik yıllarına göre harcamalarına bakıldığında, eğitim ve 

gıda türü harcamaların ilerleyen yıllarda arttığı, kiranın ise azaldığı görülmektedir. Eğitim giderleri ve 

gıda harcamalarındaki artıĢ, ailede kiĢi sayısının artıĢına bağlı olarak açıklanabilir. Öğretmenliğin ve 

yaĢın ilerleyen yıllarında kiraya yapılan harcamaların azalması, kendi konutlarını edinme ile ilgili 

olabilir. 

  

Bed.Eğt. Öğretmenlerinin büyük çoğunluğu(%90,5) mesleklerinden memnun olduğu ve  özel 

çaba gerektiren bir branĢ olduğunu belirtmiĢlerdir. (Semerci 137) Öğretmenlik tutumları üzerine 

yaptığı araĢtırmasında, beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleğe karĢı tutumlarının oldukça yüksek 

olduğu belirtmiĢtir.  AraĢtırmamızda, öğretmenler ücret düĢüklüğü(%44,1), çalıĢma koĢulları(%35,1) 

ve öğrenci fazlalığını(%11,2) kendilerinin en önemli sorunu olarak görmektedirler. Tüm bu 

olumsuzluklara rağmen öğretmenlerin %38,3‟ü  iĢlerine motive olabildiklerini belirtmiĢlerdir.  
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Arabacı ve ark (32) Bursa Ġli‟ndeki beden eğitimi öğretmenlerinin iĢ doyumları isimli 

araĢtırmalarında, ücret politikası, yükselme imkanları ve çalıĢma koĢullarının yetersizliği gibi 

konularda duyulan hoĢnutsuzluğa rağmen, öğretmenlerin mesleklerini sevdiklerini ve bu mesleği 

yapmaktan zevk aldıklarını tespit etmiĢlerdir. (Çelikkanat 13) Öğretmenlerin  motivasyon ve iĢ 

doyumları çalıĢmalarında, öğretmenlerin iĢlerinden hoĢlandığı ve % 90‟a yakın kısmının öğretmen 

olmaktan gurur duyduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. (Memur Sen 179) Bursa ġubesinin yaptığı araĢtırmada, 

öğretmenlerin öğretmenlik motivasyonlarının düĢük olduğuna  katılan oranı % 57.4 düzeyindedir.  

 

  AraĢtırmamızda, öğretmenlerin % 40,0‟ı ek iĢ yapmalarının gerekli olduğunu, % 34,2‟ si 

bazen ek  iĢ yapmaları gerektiğini belirtmiĢlerdir. Ek iĢ yapma tercihleri cinsiyetlere ve yaĢlarına göre 

istatistiksel olarak farlı bulunmuĢtur(p<0,05). Korkmaz ve ark(238) Bursa‟daki beden eğitimi 

öğretmenlerine  yaptıkları bir araĢtırmada, öğretmenlerin ek iĢ yapma oranlarını erkeklerde % 76, 

bayanlarda % 41 olarak bulmuĢlardır. Okçabolun araĢtırmasında öğretmenlerin % 70‟nin ek iĢ yaptığı 

bulunmuĢtur.  

  

Ataünal, öğretmenliğin bir meslek olmadığı, herkesin yapabileceği bir iĢ olduğu anlayıĢının, 

yetkili ve sorumlular tarafından da doğru kabul edilip benimsenmesi, öğretmen yetiĢtirmede nitelik ve 

nicelik bakımından sürekli  geliĢmeye açık, planlı ve kararlı bir tutum izlenememesine yol açtığını 

belirtmektedir. AraĢtırmamıza katılan öğretmenlerden, %73,4‟ü branĢlarının özel çaba gerektiren bir 

meslek olduğunu, %22,8‟i de oldukça zor  bir meslek olduğunu belirtmektedirler. 

 

Uygun öğrenci etkinlikleri ve davranıĢlarına ait öğretmen beklentileri “öğrenci rolü” olarak 

adlandırılır(Good ve Brophy 74).  Öğretmen, öğrencilerin  kendi felsefi düĢüncesine göre davranıĢ 

göstermelerini, bu düĢüncesi dıĢında kalanların davranıĢlarını ise istenmeyen davranıĢ biçimi olarak 

kabul eder. AraĢtırmamızda, öğretmenlerin öğrencilerinde görmek istedikleri özellikler olarak, 

çalıĢkanlık(%32,6) ve dürüstlük(% 29,9), istenmeyen davranıĢlar olarak uyumsuzluk(%42,8) ve 

tutarsızlık(20,9) olarak belirtilmiĢtir. Öğretmenler, felsefi düĢünceleri gereği veya çalıĢma 

zamanlarının büyük kısmını beraber geçirdikleri meslektaĢlarının, çalıĢkan(%24,5), planlı(%17,0) ve 

paylaĢımcı(%14,4) davranıĢ biçimleri beklentisi içinde olduklarını belirtmiĢlerdir. Bu beklentilerde 

öğretmenlik yıllarına ve cinsiyetlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuĢtur(p<0,05). 

Öğretmenler, tutarsız(%34,2) ve dedikoducu(%19,0) yapıyı öğretmenlerin istenmeyen davranıĢları 

olarak belirtmiĢlerdir.   

 
 Ġnsan etkileĢiminin bir sonucu olan çatıĢmanın yıkıcı olanları iĢ doyumunu olumsuz 

etkileyebileceği gibi, iĢ doyumu düĢük olan bir iĢ görenin kendisi ve çevresini olumsuz olarak 

algılamasıyla da çatıĢmaya girme olasılığı artabilir(Rahim, Tjisvold, GümüĢeli). Bilir(119) yaptığı 

araĢtırmada bed.eğt. öğretmenlerinin % 48,71‟inin okullarında çatıĢma yaĢadığını, çatıĢma durumunda 

iĢbirliği stratejisini kullanma eğilimi içinde olduklarını saptamıĢtır. AraĢtırmamıza katılan Bed. Eğt. 

Öğretmenleri, meslektaĢlarıyla bazen çatıĢma yaĢadıklarını(%50,0), genellikle çatıĢmaların kaynağının 

kiĢisel nedenlerden(%51,1) kaynaklandığını ve sorunları konuĢarak diyalog ile çözme(%61,5) yolunu 

benimsediklerini belirtmiĢlerdir. Eğitim Sen‟in genel öğretmen profilinde  çıkan sonuca göre; 

öğretmenler, meslektaĢlarıyla,  yönetici grubundakilerden daha az  sorun yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Bu sonuçlara göre, beden eğitimi öğretmenlerinin, yapıcı, birleĢtirici, açık bir iletiĢim ve liderlik 

özelliklerine sahip özelliklerle örtüĢen bir yapı sergilediklerini söyleyebiliriz. Ancak yaĢanan 

çatıĢmaların, öğretmenlerin moralini bozduğu ve iĢ verimini etkilediği sonucundan hareketle,  

öğretmenlerin birbirlerini tanımalarına olanak sağlamak için örgüt geliĢtirme tekniklerine 

baĢvurulması uygun olacaktır(Eren 496). 

 

 Günümüzde teknolojik geliĢmelere karĢın öğretmenin rolü azalmamıĢ, aksine artmıĢtır. 

Eğitimde nitelik geliĢtirme aslında öğretmenin niteliğini geliĢtirmekle eĢanlamlıdır. Öğretmenin 

niteliği, eğitimin eğitimin niteliği, toplumun niteliğinin yükselmesinde temel unsurlardır. Gerçek 

öğretmen; sosyal, dinamik, özgür ve bilimsel düĢünebilen,  insanları çağın gereklerine göre 

yetiĢtirmeyi ilke edinen, sınırsız özverili ve durmaksızın çalıĢan kiĢidir.  
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Yapılan araĢtırmalar, bir ülkede öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin yeterli niteliğe 

ulaĢmadığı zaman eğitim sistemi ve amaçlarının  gerçekleĢtirilemeyeceği,  öğretmen yetiĢtiren 

kurumlarda, öğretmenlik mesleğinin kendine özgü ilke ve özellikleri dikkate alınarak sistematize 

edilmesinin ise eğitime büyük katkı sağlayacağı  belirtmektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin hangi 

niteliklere sahip olması gerektiği konusundaki çalıĢmaların çoğalarak devam etmesi ve yapılan 

araĢtırmaların sonuçlarına göre, öğretmen yetiĢtiren kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin 

yönlendirilerek, öğretmen olacakların niteliklerinin bu ilkeler ve özelikler çerçevesinde yükseltilmesi 

ülkelerin geleceği açısından büyük önem taĢımaktadır. 
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BÖLÜM I 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

ĠĢ Doyumu Kavramı ve Önemi 

ĠĢ doyumu, ĠĢgörenin iĢini değerlendirmesi sonucunda duyduğu memnuniyet ya da ulaĢtığı 

olumlu duygusal durumu ifade eder. ĠĢgörenin iĢinden sağladığı  doyumun derecesi, duyduğu 

hazzın ya da ulaĢtığı bu olumlu duygusal durumun derecesidir. ĠĢgörenin iĢini veya iĢle ilgili 

yaĢantısını memnuniyet verici yada olumlu bir duygu ile sonuçlanan bir durum olarak takdir 

etmesi iĢ doyumunun en önemli göstergesidir. Memnuniyet doyumu, memnuniyetsizlik 

doyumsuzluğu ifade eder. ĠĢ doyumu iĢgörenin iĢi  konusundaki beklentilerinin gerçekleĢme 

miktarına iliĢkin algısıdır. ĠĢ doyumu iĢin özellikleri ile iĢgörenin istek ve özellikleri birbirine 

uygun düĢtüğü zaman gerçekleĢir (Dawis,1984:96 ). ĠĢ doyumu iĢgörenin iĢine yönelik genel 

tutumunu yansıtan faktörlerin baĢında gelir. ĠĢ doyumu iĢgörenin örgütsel davranıĢını 

doğrudan etkilemesi nedeniyle  üzerinde daha fazla çalıĢma yapmayı gerektiren bir konudur. 

Yüksek öğretim kurumlarda çağdaĢ toplumun beklenti ve gereksinimlerine yanıt verebilecek 

nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesi akademik personelin iĢ doyumunun sağlanması ile 

yakından ilgilidir. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, daha etkili ve verimli eğitim ortamlarının 

oluĢturulması iĢ doyumsuzluğunun bireysel ve örgütsel nedenlerinin daha iyi anlaĢılması ve 

gerekli önlemlerin alınmasına bağlıdır (IĢıkhan, 1996: 118).  

  

ĠĢ Doyumsuzluğunun Sonuçları 

ĠĢ doyumu kuĢkusuz bütün meslekler için önemlidir ancak eğitimin amaçlarının 

gerçekleĢtirilmesinde en iĢlevsel rolü oynayan öğretim elemanları açısından daha çok önem 

ve gereklilik arz etmektedir. Stres iĢ doyumsuzluğunu körükleyerek öğretim elemanlarının 

mesleki kararlarını ve meslekte kalma niyetlerini etkilemektedir (Arikewuyo, 2004: 197). 

ġiddetli ve uzun süreli stres çalıĢanların ruh sağlığını bozmaktadır (Ersever,1995:85). 

Eğitim kurumlarında iĢ doyumsuzluğu sadece bireysel anlamda olumsuz sonuçlar yaratmakla 

sınırlı kalmamaktadır.  Örgütsel açıdan değerlendirildiğinde iĢ doyumsuzluğu; iĢe 

devamsızlığın artması, örgüte yabancılaĢma, örgütsel amaçları görmezden gelme, iĢgücü 

devrinin artırması, bireysel uyumsuzluk, aile içi geçimsizliklere yol açmanın 

(Arikewuyo,2004:199) yanında, iĢe gitmede isteksizlik, örgütten ayrılma, yetersizlik duygusu, 

iĢbirliği sağlayamama, iĢte hata yapma oranın artması, iĢten uzaklaĢma isteği, isabetsiz 

kararlar verme, verim düĢüklüğü, iĢ hastalıklarının artması, sinirlilik,hayal kırıklığı, (Schafer, 

W., 1987:310) gibi sonuçlar yaratabilmektedir. ĠĢ doyumsuzluğu sonunda aĢırı kaygı, korku, 

gerilim gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. 
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ĠĢ doyumsuzluğu strese, stres ise olumsuz duygu, düĢünce ve tutumlara yol açmaktadır. 

Özetle iĢ stresi sonucunda örgütsel etkililik ve verimlilik azalmaktadır. ĠĢ stresi yalnız onu 

yaĢayan iĢgöreni değil aynı zamanda iĢgörenin yakın çevresinde yer alan diğer çalıĢanları da 

etkilemekte ve örgüte zarar vermektedir. Stresin azaltılması hem iĢgörenin örgüte katkısını, 

hem de onun iĢ doyumunu arttırır (Balcı, 2000:6). ÇalıĢanların iĢ ve aile hayatını, kiĢisel 

sağlığını olumsuz etkileyen iĢ stresi bir tür bulaĢıcı hastalığa benzetilmekte ve üstesinden 

gelinmediği takdirde iĢgörenin çevresindekileri de olumsuz etkileyeceği ifade edilmektedir.  

 

ĠĢ Doyumunun iliĢkili Olduğu DeğiĢkenler. 

ĠĢ doyumunun iliĢkili olduğu değiĢkenlerden bazıları Ģöyle sıralanmaktadır; iĢgücü 

devri ve devamsızlık, yaĢ, iĢin özellikleri, beceri ve yeteneklerini kullanma düzeyi (Güney ve 

Diğerleri, 1996: 56), baĢarma hissi, yönetim ve meslektaĢlarla iliĢkiler, istihdam güvenliği, 

daha çok sorumluluk, farkına varılma, yüksek ücret, terfide fırsat, rol açıklığı, kararlara 

katılma, serbestlik, iyi koordine edilmiĢ iĢ, (Lam, 1996: 41; Adler ve Diğerleri, 1985: 270), 

iĢgörenlerin psiko-sosyal ve ekonomik durumları, eğitim düzeyleri, kültürel zenginlikleri ve 

zeka düzeyleri, algılanan iĢ stresi (Norbeck, 1985:253). Balcı (1985) eğitim yöneticilerinin iĢ 

doyumu etkenlerini; iĢ ve niteliği, teftiĢ sistemi, ücret, geliĢme ve yükselme olanakları, iĢ 

arkadaĢları, çalıĢma koĢulları ve örgütsel ortam biçiminde sıralamaktadır. Bu araĢtırmada 

öğretim elemanlarının iĢ doyumunu etkileyen faktörlerden aĢağıda kısaca özetlenen cinsiyet, 

yaĢ, mesleki kıdem ve görevin statüsü ele alınmıĢtır. 

 Cinsiyet bir iĢ doyumu etkeni olarak kabul edilmesine karĢın cinslerden hangisinin 

daha çok doyum sağladığı konusunda tutarlı  sonuçlar bulunmamaktadır (Balcı, 1987:10). Bir 

değerlendirmeye göre (Hulin ve Smith, 1967:396-402) iĢ  doyumu yada doyumsuzluğu 

bakımından kadın ve erkek arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunduğu, 

kadınların daha az iĢ doyumu sağladığı ifade edilmektedir. Öğretim elemanlarının iĢ stresi ile 

iĢ doyumu iliĢkisinin ele alındığı bir araĢtırmada (Happ ve Yoder:1991) kadın öğretim 

elemanlarının erkek meslektaĢlarına göre daha yüksek iĢ doyumu ve iĢ stresi yaĢadıkları 

bulunmuĢtur(Aktaran: Balcı, 2000: 40). Aynı araĢtırmada A tipi öğretim elemanlarının B tipi 

öğretim elemanlarından daha çok stres yaĢadıkları  saptanmıĢtır.  

YaĢ ve iĢ doyumu arasında genellikle olumlu bir iliĢki bulunmaktadır. ÇalıĢmalar 

(Lee-Wilbur, 1985:782) yaĢın  ilerlemesiyle birlikte iĢ doyumun arttığını, genç iĢgörenlerin 

yaĢlılara oranla daha düĢük iĢ doyumu sağladıkları, yaĢ ilerledikçe ödüllerin de arttığını, 

bunun da gençlere göre yaĢlılarda daha fazla iĢ doyumu yarattığını ortaya koymuĢtur. Öğretim 

elemanlarının deneyim, birikim ve iĢ ortamına uyum sağlama düzeyleri arttıkça iĢten daha 

fazla doyum sağlamaktadır. Bir baĢka araĢtırmada (Davis, 1985;100) çalıĢanların yaĢının 

artması ile birlikte iĢ doyumunun yükseldiği  saptanmıĢtır. YaĢın ilerlemesine paralel olarak iĢ 

doyumunun artması birçok ülkede paylaĢılan bir sonuç olarak ifade 

edilmektedir(Dawis,1984:100). 

Mesleğin statüsü iĢ doyumunu etkilemektedir.Yüksek düzeyli iĢ ile iĢ doyumu arasında 

genellikle olumlu doğru orantılı bir iliĢki bulunmaktadır. Profesyonel mesleklerde çalıĢanlar 

arasında mevcut mesleğini yeniden seçeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 81 ile 90 arasında 

değiĢmektedir. Öğretmenlerin % 60.2‟si  yeniden seçme sansı olsa bu mesleği tekrar 

seçeceğini ifade etmiĢlerdir Ataklı (1999:10). Mesleğin önemli görülme düzeyi arttıkça 

iĢgörenin iĢinden sağladığı doyum düzeyi de artmaktadır. ĠĢleri diğer mesleklere göre daha 

prestijli sayılanlar iĢlerinden daha fazla doyum sağlamaktadır. 

Ġnsanın doğasına iliĢkin özgerçekleĢtirmeci yaklaĢımına göre aslında her birey iĢinde 

yetkinleĢmek, kendini aĢmak, daha iyi sonuçlar almak ve daha çok çalıĢmak ister. BaĢka bir 

ifadeyle insanın özünde iĢinde doyum sağlama isteği bulunmaktadır. ĠĢ doyumu iĢgöreni iĢi ve 
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örgütüyle bütünleĢmeye sevkeder. Ancak çeĢitli etkenler iĢ doyumunu zayıflatıp, azaltmakta 

hatta bütünüyle ortadan kaldırabilmektedir. Bu etkenlerden birisi de strestir.  

 

Stres 

Stres, bireyin kendisini rahatsız eden nesne ve durumlara karĢı verdiği tepki olarak 

tanımlanabilir. Stresi meydana getiren olaylar, durumlar "stres vericiler"  (stressor), bu 

olaylara insanın fizyolojik ve psikolojik düzeyde verdiği tepkilere "stres" (stress) 

denilmektedir. 

Birey yaĢam sürecinde  çevresiyle sürekli bir etkileĢim içindedir. Diğer bir ifadeyle stres 

yaĢamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bireyin fizyo-psikolojik dengesini etkileyen, yaĢamını 

tehdit eden her etken bir stres kaynağıdır. Stres bireyin bedensel, zihinsel, toplumsal ve 

duygusal yapılarını zorlayan ve bozan bir durumudur.  

Ġnsanlarla sürekli etkileĢime girmeyi gerektiren  meslek grupları, diğer alanlarda çalıĢanlara 

göre iĢ stresi bakımından daha fazla risk altındadır Balcı,2000:37). Üniversite öğretim 

elamanları da söz konusu meslek grupları içerisinde yer almaktadır. Öğretim üyeleri topluma 

karĢı önemli sorumluluk altındadır. Öğretim üyelerinden bilgi toplumunun beklentilerine 

yanıt verebilecek donanıma sahip çok yönlü, çok boyutlu bireyler yetiĢtirmeleri 

beklenmektedir. Ancak buna karĢın en azında kamuda görev yapan öğretim elamanları 

yetersiz ortam ve koĢullarda öğretim yapmaya çalıĢmakta, iĢleriyle ilgili olarak kendilerini 

geliĢtirememekte, özgerçekleĢtirmeye yardımcı olabilecek olanaklardan yoksun biçimde 

görevlerini sürdürmektedir. Bu  nedenle birçok öğretim üyesi mesleği, öğrencileri ve kendileri 

hakkında olumsuz tutumlar sergilemeye baĢlamaktadır Akçamete ve Diğerleri,2001:2). ĠĢe 

olumsuzluk katan  nedenlerin artmasıyla birlikte öğretim elemanlarının iĢ doyumları giderek 

azalmaktadır. Öğretim elemanlarından tükenmeye ve iĢ doyumsuzluğuna yol açan 

faktörlerden birisi de strestir. ĠĢgörenlerin iĢ ortamında yaĢadıkları stres; örgütsel stres, iĢ 

stresi veya mesleki stres olarak tanımlanmaktadır. ĠĢ stresi evrensel ve Ģiddetli bir stres 

türüdür (Pehlivan,2000.22).  

Stres öğretmenlik mesleğinin yaygın bir özelliğidir. Öğretmenlik yalnız Türkiye‟de de değil 

dünyanın birçok ülkesinde stres içeren bir meslek olarak görülmektedir.Öğretme etkinliği 

genellikle stres dolu bir iĢ olarak görülmüĢtür (Dunham,1980; Greenglass,1993). Eğitim 

ortamları strese her zaman elveriĢlidir. Öğretme ortamları dünyada iĢ alanları içerisinde en 

fazla stresör  barındıran alan olarak kabul edilmektedir. Öğretim elemanları yalnız eğitimci 

olarak değil aynı zamanda ülkenin bir vatandaĢı, anne-baba, evli çiftlerden birisi, ailenin bir 

bireyi vb. olarak da yaĢamları içerisinde çok boyutlu stres yaratan deneyimler 

yaĢamaktadırlar. Arikewuyo, 2004:196). Eğitim iĢiyle ilgilenenlerin çalıĢma saatlerinin 

yarısında fazla bir sürede stres hissettikleri belirtmektedir( Jacobsson ve Diğerleri,2001;37). 

Bazı ülkelerde çok stres içeren bir meslek olarak algılanmasından dolayı öğretmenlik 

mesleğine girenlerden azalmalar olduğu ifade edilmektedir (Arikewuyo, 2004:199).  

Amerikan Stres  Enstitüsü‟nün yaptığı bir araĢtırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlik, sağlığı 

tehlikeye sokan ve günlük yaĢamsal sorunlarla  baĢ etmeyi güçleĢtiren, yüksek riskli 

meslekler listesinde yer almaktadır. Stres öğretmenler arasında önemli bir sorun olarak 

görülmektedir.  

 

Öğretim Üyelerinde ĠĢ Stresine Yol Açan Faktörler 

ĠĢ stresine yol açan faktörlerin bir kısmı iĢin kendisi, bir kısmı iĢ ortamı ve koĢulları bir kısmı 

ise bireyin nitelik ve özelliklerden kaynaklanmaktadır. Eğitim kurumlarında stres yaratan 

faktörlerden bazıları Ģöyle sıralanabilir: 

  Öğretim için kaynak yetersizliği, yetersiz ödüllendirme veya ödüllendirmelerin 

gecikmesi, öğrencilerin sınıfa hazırlıksız gelmesi, kalabalık sınıflar, toplum tarafından 
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yetersiz tanınma, okulda iĢ yükü fazlalığı, öğretim materyallerinin yokluğu, öğrencilerin 

düĢük akademik baĢarıları, uzun çalıĢma saatleri, uygun olmayan okul binaları (Arikewuyo, 

2004:197), eğitim teknolojinin yetersizliği, sıkı ve yakından denetim, bürokratik iĢlerin 

miktarı, görevlerin çeĢitliliği, görev alanına girmeyen iĢler yapma, sınıfta disiplin problemleri, 

(Mearns, Cain,2003:71), heterojen sınıflarda ders verme, motivasyon eksikliği, sürekli sorun 

yaratıcı davranıĢlar, gürültülü sınıflar, öğretmenin derste harcadığı performansı sonucunda 

öğrencilerde beklenen dönütleri alamaması (Jacobsson ve Diğerleri,2001;40), çalıĢma 

koĢularına iliĢkin olumsuzluklar, öğrenciler tarafından saldırıya uğrama, yorgunluk belirtileri, 

öğretmenden beklentilerin artması (Aktaran: Akçamete, Kaner ve Sucuoğlu,2001:6), 

öğretmenlerin gün boyunca öğrencilerle sürekli etkileĢimde bulunmaları ve onların eğitim 

gereksinmelerini karĢılamaya çalıĢmaları, mesleki yeterlik kaygısı, psikolojik tükenmiĢlik 

Esteve(1990), öğretmenlerin gerek öğrencilerden, gerek anne babalardan ve gerekse yakın 

yöneticilerinden takdir görmemeleri (Akçamete, Kaner ve Sucuoğlu,2001:8), zaman baskısı 

yada zaman azlığı, öğretim yükü, maaĢ, yetiĢme, mesleki saygınlığın düĢüklüğü,  eğitim 

örgütünde değiĢme, parasal kesintiler vb birçok ülkede öğretmenler tarafından stres yol açan 

önemli mesleki stres faktörleri olarak kabul edilmektedir.  

 

ĠĢ Stresinin iliĢkili Olduğu DeğiĢkenler 

ĠĢ stresi kuĢkusuz birçok değiĢkenle iliĢkilidir. Bu araĢtırmada öğretim elemanlarının stresini 

etkileyen faktörlerden aĢağıda kısaca özetlenen cinsiyet, yaĢ, mesleki kıdem ve görevin 

statüsü ele alınmıĢtır. Stres yaratıcı bir faktör olarak görülen öğretmenin yaĢı konusunda görüĢ 

birliği sağlanmamıĢtır. Bazı araĢtırmalar öğretmenin yaĢı ve psikolojik stres arasında her 

hangi bir iliĢki gözlenmediğini belirtirken bazıları bunun tersini ifade etmektedir. Padrabissi 

ve Rolland,1993: 533) daha yaĢlı öğretmenler arasında tükenmiĢlik ile yüksek düzeyde  bir 

iliĢki bulunduğunu ortaya koymuĢtur. 

Cinsiyet ile karar sürecine katılma, iĢ stresi, iĢe sarılma ve toplam iĢ doyumu arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek amasıyla yapılan bir araĢtırmada (Hollan ve Gemmill:1976); kadın öğretim 

elemanlarının karar sürecine daha az katıldıkları, daha az iĢe sarıldıkları, daha çok toplam iĢ 

doyumu yaĢadıkları ve daha çok stres yaĢadıkları bulunmuĢtur. Bir baĢka çalıĢmada cinsiyetin 

eğitim yöneticilerinin iĢ stresini etkileyen önemli bir faktör olduğu, erkek yöneticilerin kadın 

yöneticilere göre daha fazla stres yaĢadıkları (Balcı,2000: 49) saptanmıĢtır.  

Genellikle göreve yeni baĢlayan öğretmenlerin daha çok iĢ stresi yaĢadıkları kabul 

edilir.Yapılan bir araĢtırmada (Moriarty ve Diğerleri;2001:33-46)  göreve yeni baĢlayan 

öğretmenler kadar deneyimli öğretmenlerin de okulda ve sınıfta  stres yaĢadıklarını 

göstermektedir. Bir baĢka araĢtırmada  (Arikewuyo,2004:196) „‟öğretmenliği ne kadar stresli 

buluyorsunuz‟‟ sorusuna öğretmenlerin % 67‟si oldukça, %32 „si az ve %2‟ si hiç yanıtını 

vermiĢtir. 

Aynı örgüt ortamında aynı iĢi yapan iĢgörenler belli bir iĢin yarattığı stresten farklı düzeyde 

etkilenebilmektedir. BaĢarı güdüsü yüksek olan bir öğretmen mesleğinde karĢılaĢtığı bazı 

sorunları kendini geliĢtirme ve bir motivasyon kaynağı olarak algılarken bir baĢkası aynı 

durumu baĢa çıkılmaz bir sorun olarak algılayıp strese girebilmektedir. Bu bağlamda stres 

duymada bireysel farklılıkların önemli bir etken olduğu söylenebilir.Bu konu ile ilgili olarak 

yapılan bir çalıĢmada öğretilen konu, öğretim ortamı, öğrenci yada sınıf düzeyinin öğretim 

üyelerinde  farklı düzeyde strese yol açtığı saptanmıĢtır (Balcı,2000:48). 
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BÖLÜM II 

ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

 

Öğretim Elemanlarının ĠĢ Doyumu ve ĠĢ Stresi Ġle Ġlgili Bazı AraĢtırmalar 

Öğretim elemanlarının iĢ stresini doğrudan konu edinen araĢtırma sayısı Ģimdilik yeterli değil. 

Öğretim elemanlarının iĢ stresinin nedenlerini, onlar üzerinde bıraktığı olumsuzlukları 

tanıyabilmek ve iĢ stresiyle baĢ etme konusunda sağlıklı stratejiler geliĢtirebilmek için iĢ 

stresiyle ilgili olarak yapılmıĢ araĢtırmalara bakmak gerekir. Bu amaçla bu araĢtırmada 

doğrudan öğretim elemanlarının iĢ stresi konusunda yapılmıĢ bazı araĢtırmaların sonuçları 

aĢağıda verilmektedir.  

Stresin öğretim elemanlarının onların mesleki yaĢantısını, performansını, verimliliğini, iĢ 

doyumunu, hatta sağlıklarını daha fazla olumsuz etkilediğine iliĢkin kanıtlar giderek 

artmaktadır. Bir üniversitedeki tüm öğretim elemanlarının stres kaynaklarını saptamak 

amacıyla yapılmıĢ bir araĢtırmada (Gmelch ve Wilke :1988); alandaki geliĢmeleri izleyecek 

zaman bulamama, aĢırı iĢ yükü yüzünden normal günün yetmemesi, yetersiz maaĢ ortak stres 

yaratıcı faktörler, araĢtırma için gerekli finans desteği alamama, alandaki geliĢmeleri 

izleyecek yeterli zaman bulamama, mesai saatlerinde bitirilemeyecek kadar aĢırı iĢ yükü, 

yayın hazırlama vb konular ise farklı düzeylerde stres yaratan faktörler olarak ifade 

edilmiĢtir(Aktaran: Balcı, 2000: 38). 

Ġki farklı kültürde çalıĢan öğretim elemanlarının stres yaratıcı faktörlerini  karĢılaĢtırmak 

üzere yapılan bir araĢtırmada (Pelberg ve Keinan:1988) Amerika‟lı öğretim elemanlarının ilk 

ona giren üç stres kaynağı; geliĢmeleri izleyecek zaman bulamama, telefon konuĢmaları ve 

çok zaman alıcı toplantılar, buna karĢın Ġsrail‟li öğretim elemanlarının ilk ona giren ilk üç 

sıradaki stres yaratıcı faktörleri ise; bürodan uzaklaĢtıran görevler verilmesi, uygun olmayan 

fiziksel ortamlar (büro,laboratuvar vb.), mesleki konferans ve toplantılarda konuĢma yapmak 

biçiminde sıralanmaktadır (Aktaran: Balcı,2000: 39). 

Gerek öğrencilerin, gerekse toplumun öğretim elemanlarından aĢırı beklentiler içinde olmaları 

onlar için ciddi bir stres nedeni olmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin öğretim elemanlarından 

zaman ve enerjilerinin büyük bir kısmını kendilerinin sıkılma, yabancılaĢma, bozulma ve 

ilgisizlik problemlerine ayırma beklentileri, diğer taraftan toplumun öğretim elemanlarından 

öğrencileri iĢ gücüne katmalarını istemelerinin öğretim elemanlarından aĢırı strese yol açtığı 

saptanmıĢtır. Bu durum sonuçta öğretim elemanlarından mesleki tükenmiĢliğe yol açmaktadır. 

(Balcı,2000: 41-42). 

Oshagbemi (1997) tarafından öğretim elemanlarının iĢ doyum profillerini belirlemek amacıyla 

yapılan çalıĢmaların birisinde, gruplar arasında ayrıt edici bir özellik bulunmadığı, ancak 

akademik personelin statüsü ve yaĢı ile iĢ doyumu arasındaki iliĢkinin araĢtırıldığı bir diğer 

çalıĢmada ise statü ve yaĢın üniversite öğretim elemanlarının iĢ doyumu düzeyleri üzerinde 

doğrudan, olumlu ve önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

ĠĢ düzeyinin artması genellikle iĢ doyumuyla sonuçlanmaktadır. Akademik personelin iĢ 

doyumunun ele alındığı bir araĢtırmada elde edilen sonuçlar (Oran:1989) akademik personelin 

iĢ düzeyinin yükselmesiyle birlikte doyumun artacağı ve içsel faktörlerden dıĢsal faktörlere 

göre daha fazla doyum elde edecekleri varsayımlarını doğrulamıĢtır. 
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Problem Cümlesi 

Bilimsel düĢüncenin ve evrensel değerlerin geliĢimi bakımından üniversite öğretim 

elemanlarının geliĢimi ve etkililiği önemlidir. Öğretim elemanlarının iĢ doyumu yada 

doyumsuzluğu yaptıkları iĢin onların temel gereksinimlerini karĢılama düzeyi ile ilgilidir. 

Gereksinimlerin karĢılanmaması hem öğretim elemanlarının bireysel anlamda kendilerini 

geliĢtirememelerine hem de örgüsel anlamda etkilik ve verimliliğin düĢmesine yol açacaktır. 

Üniversitelerin beklenen düzeyde etkili ve verimli olamamaları, öğretim elemanlarının 

geliĢimden yoksun kalmaları ülkenin önündeki en büyük sorunlardan birisidir. Bu anlamda 

öğretim elemanlarının mesleki düzeyde iĢ doyumu sağlamalarının önemi daha fazla 

artmaktadır. GeliĢimi engelleyici faktörlerin azaltılması yada tümüyle ortadan kaldırılması 

beklenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını yavaĢlatabilir. Doyuma ulaĢan öğretim elemanı 

daha mutlu, yaratıcı, üretken, verimli, problem çözebilen, algılama yetenekleri yüksek, 

olumlu duygu ve davranıĢlara sahip özetle hem kendisine, hem kurumuna hem de  

öğretmenlik mesleğine hazırladığı öğretmen adaylarına daha  yararlı olacaktır.  

ĠĢ doyumsuzluğu öğretim elemanlarında  iĢ stresine yol açmaktadır(Çetinkanat:2000:48).  ĠĢ 

stresi öğretim elemanlarında karmaĢık duygulara yol açabilmektedir. ĠĢ stresi içinde bulunan 

öğretim elemanları; öğretme iĢini sorgulamakta, öğrenci ve iĢ arkadaĢları ile etkileĢimlerde  

kendilerini giderek daha az etkili görmekte, suçluluk hissetmekte, hem birey hem de bir 

iĢgören olarak kendilerini yetersiz görme eğilimleri belirmektedir. Bu durum öğretim 

elemanlarının kiĢisel iliĢkilerini etkilemekte ve çöküntü ile sonuçlanmaktadır. (Akçamete ve 

Diğerleri,2001:4). Stres nedeniyle duygusal karmaĢa yaĢayan öğretim elemanları giderek daha 

fazla stres sarmalına girmekte ve daha çok stres yaĢamaktadır(Arikewuyo, 2004:198). Stres 

sadece stres altındaki bireye kendini stresli hissetmekle kalmamakta stresli iĢgörenler örgüt 

ortamını da stresli algılamaktadır (Ataklı, 1999:12). 

Yukarıda ifade edilen nedenler çerçevesinde  öğretim elemanlarının iĢinde elde ettikleri iĢ 

doyumu düzeyi ve aynı zamanda hissettikleri iĢ stresi düzeyinin bilinmesi hem öğretim 

elemanlarının kendi sağlıkları ve geliĢmeleri açısından hem de çalıĢtıkları kurum açısından 

önemli görülmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü öğretim elemanlarının iĢ doyumu ve iĢ stresi düzeylerinin 

belirlenmesi  üzerinde araĢtırma yapmaya değer bir konu olarak görülmüĢtür. 

 

 

AraĢtırmanın Alt Problemleri  

Bu araĢtırmada,Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Bölümü‟nde 

görevli öğretim elemanlarının sınıf ortamında elde ettikleri iĢ doyumu düzeyleri ile bu süreçte 

yaĢadıkları stres düzeylerinin saptanarak,aralarındaki iliĢkilerin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

Bu amaca ulaĢabilmek için Ģu sorulara yanıt aranmıĢtır: 

1-Cinsiyet bakımından Beden Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının iĢ duyumu ve iĢ stresine 

iliĢkin görüĢleri nelerdir?.  

2-Cinsiyete göre görüĢleri arasında  anlamlı bir fark var mıdır? 
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3- YaĢ bakımından Beden Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının iĢ duyumu ve iĢ stresine 

iliĢkin görüĢleri nelerdir?.  

4-YaĢ gruplarına  göre görüĢleri arasında  anlamlı bir fark var mıdır? 

5-Mesleki kıdem bakımından Beden Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının iĢ duyumu ve iĢ 

stresine iliĢkin görüĢleri nelerdir?.  

6- Mesleki kıdeme göre görüĢleri arasında  anlamlı bir fark var mıdır? 

7-Görevleri bakımından Beden Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının iĢ duyumu ve iĢ 

stresine iliĢkin görüĢleri nelerdir?.  

8-Görevlerine  göre görüĢleri arasında  anlamlı bir fark var mıdır? 

9- Beden Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının iĢ duyumu ve iĢ stresine iliĢkin görüĢleri 

nelerdir?.  

10-Beden Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının iĢ duyumu ve iĢ stresine iliĢkin görüĢleri 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 

Sınırlılıklar 

AraĢtırmada  ortaya konan görüĢler Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve 

Spor Bölümünü öğretim elemanlarının görüĢleri ile sınırlıdır. Öğretim elemanlarının iĢinden 

duydukları memnuniyet ve iĢ stresine iliĢkin olarak elde edilen bulgular yaĢ, cinsiyet, mesleki 

kıdem ve görev statüsü faktörleri ile sınırlıdır. Elde edilen bulular mevcut durumu tanımlar. 

Sonuçlar zaman içerisinde değiĢebilir. 

AraĢtırmanın Önemi 

AraĢtırmada elde edilecek bulguların Ģu konularda yararlar sağlaması beklenebilir. 

Öğretim elemanlarının iĢ doyumu il iĢ stresi iliĢkisi konusunda yapılmıĢ  araĢtırma sayısı 

henüz beklenen düzeyde değildir. Bu çalıĢmanın alandaki boĢluğun doldurulmasına  bir 

ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir. Öğretim elemanları açısından stres yaratıcı faktörler 

belirlenerek, stresi önleyici yada hafifletici önlemler alınarak olabildiğince daha az stres 

yaĢamaları sağlanabilir. Aynı zamanda stresle doğru mücadele etmenin yöntemlerini 

kazanarak daha bilinçli davranmayı öğretebilirler.Öğretim elemanlarının iĢinde doyum 

sağlayıcı ortamlar zenginleĢtirilerek hem öğretim elemanlarının hem de çalıĢtıkları kurumların 

etkili ve verimli olması sağlanabilir. Elde edilecek bulguların  konu ile ilgili olarak 

yapılabilecek çalıĢmalara veri sağlaması ve konu ile ilgilenenleri  daha kapsamlı araĢtırmalar 

yapmaya isteklendirmesi bir baĢka beklentidir. 

Tanımlar 

Üniversite Öğretim Elemanı: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümünde 2547 Sayılı Yasa ile görevlendirilmiĢ araĢtırma görevlisinden profesöre kadar  her 

düzeydeki bilim adamı 

ĠĢ Doyumu: Öğretim elemanlarının iĢini değerlendirmesi sonucunda duyduğu memnuniyet, 

haz ya da ulaĢtığı olumlu duygusal durum. 

ĠĢ Doyumu Kaynakları: Öğretim elemanlarını iĢini daha istekle yapmaya 

yönlendiren,iĢinden memnuniyet yada haz duymasını sağlayan durum,koĢul veya etmenler.  

ĠĢ Stresi: Öğretim elemanlarının iĢ ortamında kendisini rahatsız eden nesne ve durumlara 

karĢı verdiği tepki olarak tanımlanabilir. 
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ĠĢ Stresi Kaynakları: Öğretim elemanlarının iĢini iĢinde stres yaĢamalarına  yol açan iĢ yada 

iĢ rtamındaki durum, koĢul yada etmenler. 

 

 

 

          BÖLÜM III 

YÖNTEM 

AraĢtırma Deseni 

Öğretim elemanlarının iĢ doyumu ve iĢ stresi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu 

çalıĢma mevcut durumu ortaya koyan tarama modelinde betimsel bir çalıĢmadır. Taramada 

anlık durum saptaması tekniği (anketin deneklerin eline ulaĢtığı andaki iĢ doyumu ve iĢ 

stresi hakkındaki görüĢleri) kullanılmıĢtır.AraĢtırmada öğretim elemanlarının cinsiyet, yaĢ, 

kıdem ve görevleri çerçevesinde hissettikleri iĢ doyumu ve iĢ stresi düzeyi belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢma Grubu 

Bu araĢtırmanı evrenini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor 

Bölümü Öğretim elemanları oluĢturmaktadır. Anketin uygulandığı 2003-2004 eğitim-

öğretim yılında bu bölümde görev yapan  toplam öğretim elemanı sayısı 26 kiĢidir. 

Gruptaki tüm öğretim elemanlarına ulaĢabilme kolaylığı düĢünülerek evrende yer alan tüm 

öğretim elemanları aynı zamanda örneklem grup olarak kabul edilmiĢtir. 

 

Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmada araĢtırmacının geliĢtirdiği „‟Sınıf Ortamına Dayalı ĠĢ Doyumu Ve ĠĢ Stresi 

Anketi‟‟ kullanılmıĢtır.Veri toplama aracı geliĢtirme sürecinde C. Kyriacou ve J.Sutcliffe 

tarafından geliĢtirilen anketin soru yapısı dikkate alınmıĢtır. Veri toplama aracında toplan 

20 davranıĢ yer almaktadır. Bu çalıĢmada sınıf ortamında öğretim elemanlarının iĢ doyumu 

ve iĢ stresi düzeylerini etkileyen değiĢkenlerin temelde aynı kaynağa dayandığı 

varsayımından hareketle, iĢ stresi düzeyi ölçeğinin davranıĢ köklerine iĢ doyumu düzeyini 

de içerecek ifadeler eklenerek ölçek iki boyutlu duruma getirilmiĢtir. Veri toplama 

aracında 5‟li Likert Ölçeği KullanılmıĢtır. 

Veri Toplama aracı iki bölümde oluĢmaktadır. Birinci bölümde öğretim elemanlarının bazı 

kiĢisel özellikleri,ikinci bölümünde ise iĢ doyumu ve iĢ stresi yaratan davranıĢ örnekleri 

yer almaktadır.Veri toplama aracı bölümde 26 öğretim elemanına uygulanmıĢtır.  

 

Verilerin Çözümlenmesi Ve Yorumu 

Anket yardımıyla elde edilen veriler Statistica programdan yararlanılarak analiz 

edilmiĢtir.Verilerin çözümlenmesinde frekans,yüzde,aritmetik ortalama,standart sapma, t 

testi ve varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıĢtır. Öğretim elemanlarının iĢ doyumu 

ve iĢ stresine iliĢkin görüĢleri arasındaki fark .05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak 

yorumlanmıĢtır. 

 

Sayıltılar 
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Bu araĢtırmada Ģu sayıltılar dikkate alınmıĢtır. 

1- AraĢtırmaya katılan öğretim elemanları soruları içtenlikle yanıtlayacaklardır. 

2- Öğretim elemanlarının yanıtları mevcut durumu yansıtmaktadır. 

3- Elde edilen sonuçlar çalıĢma grubunun görüĢleri ile sınırlıdır.  

 

 

BÖLÜM  IV 

BULGULAR VE YORUM 

 AraĢtırmanın bu bölümünde anket uygulaması sonucu elde edilen sayısal bulgular ve 

bunlara iliĢkin yorumlar verilmektedir. 

AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan öğretim elemanlarının bazı sosyo-demografik 

özellikleri tablo 1‟de verilmiĢtir. 

 

 

 

Tablo 1 : Öğretim Elemanlarının Sosyo-Demografik Özellikleri 

Sosyo -  Demografik 

Özellikler 

SAYISAL VERĠLER 

Frekans( f ) Yüzde (% ) 

Cinsiyet Erkek 13 50 

kadın 13 50 

Görev Öğrt. Gör-Okutman 9 34.7 

Öğretim Üyesi 17 65.3 

YaĢ 25-35 4 15.3 

36-45 10 38.4 

46-55 12 46.2 

Mesleki 

Kıdem 

(yıl) 

1-10 7 26.9 

11-20 9 34.6 

21-30 10 38.4 

 

 

Beden Eğitimi ve  Spor (bundan sonraki anlatımlarda BES olarak ifade edilecektir) bölümü 

öğretim elemanlarının cinsiyete göre dağılımları birbirine eĢit sayıda gerçekleĢmiĢtir. Bu 

sonuç, BES öğretim elemanlarına iliĢkin toplam sayısal bulguların  cinsiyet açısından 

yorumunu kolaylaĢtıran bir durum olarak değerlendirebilir. BES bölümündeki öğretim 

elemanlarının  % 65.3‟ünü, öğretim üyeleri oluĢturmaktadır. Öğretim elemanlarının   toplam 

% 84.6‟sı 35 yaĢ ve üzerinde, yaklaĢık % 46‟sı 45 yaĢ grubu üzerinde yer almaktadır. Genç 

kuĢak sayılabilecek öğretim elemanı oranı yaklaĢık % 15‟tir.  

Öğretim elemanlarının mesleki kıdem sıralaması 10‟ar yıllık dilimler halinde 

verilmiĢtir.Mesleki kıdem artıkça öğretim elemanlarının sayı ve oranları da artmaktadır. 21-30 

yıl mesleki kıdemi bulunanlar en geniĢ grubu oluĢturmaktadır. 11-20 yıl mesleki kıdemi 
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bulunanların oranı % 34.6‟dır. Öğretim elemanlarının % 73‟ü 11 ve daha fazla yıl mesleki 

kıdeme sahiptir. 

 

Tablo 2‟deki veriler cinsiyetle iĢ doyumu arasında anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığını 

göstermektedir. Cinsiyet ile iĢ doyumu iliĢkisi konusunda grupların aritmetik ortalamaları 

birbirine oldukça yakın çıkmıĢtır. Cinsiyet ile iĢ doyumu iliĢkisi konusunda grupların görüĢ 

birliği düzeyleri de (SS)  birbirine çok yakındır.Veriler bir bütün olarak göz önünde 

bulundurulduğunda cinsiyet bakımından BES bölümü öğretim elemanlarının  tümü iĢinden 

doyum sağladıkları söylenebilir. Ancak bu sonuçlara bakarak gruplardan birinin diğerine göre 

daha fazla doyum veya doyumsuzluk algıladığını söylemek olanaklı değildir. Elde edilen 

bulgular bazı araĢtırmaların sonuçları ile tutarlılık göstermektedir. Nitekim cinsiyet bir iĢ 

doyumu etkeni olarak kabul edilmesine karĢın cinslerden hangisinin daha çok iĢ doyumu 

sağladığı konusunda tutarlı  sonuçlar bulunmadığı ifade edilmektedir. (Balcı, 1987:10).  
 

Tablo 2 : B.E.S Bölümü Öğretim Elemanlarının Cinsiyet ve ĠĢ Doyumuna iliĢkin GörüĢleri 

      Sayısal 

                

Veriler 

CĠNSĠYET 

 

N 

  

X 

 

SS 

 

SD 

 

t  değeri 

 

Erkek 

13 61.66 5.14  

24 

 

.15 

Anlamlı 

değil 
 

Kadın 

13 62.00 5.39 

P>.05 

 

 YaĢ-iĢ doyumu iliĢkisi konusunda iki yaĢ grubunun (25-35) ve (36-45) aritmetik 

ortalamaları birbirine yakın çıkmasına karĢın 46-55 yaĢ grubunun X‟sı (64.00) farklı çıkmıĢtır  

( Tablo:3 ). Diğer taraftan grupların yaĢ-iĢ doyumuna iliĢkin görüĢ birliği düzeylerinde 

bakımından (25-35) ve (46-55) yaĢ gruplarının görüĢ birliği düzeyi birbirine daha yakındır. 

Ancak 36- 45 yaĢ grubundaki öğretim elemanlarının görüĢ birliği düzeyi daha yüksektir( 

SS:4.20 ). Bu durum Ģöyle açıklanabilir. 25-35 yaĢ dönemi çalıĢanların iĢe uyum sağlamaya 

çalıĢtıkları  dönem; 46-55 dönemi ise çalıĢanlar için mesleki doygunluk dönemi olarak kabul 

edilebilir. 36-45 yaĢ dönemi ise çalıĢanların iĢinde en fazla doyum sağladığı dönem olarak 

kabul edilebilir. Bu dönem meslekte kendini gerçekleĢtirmenin zirveye yaklaĢtığı dönemdir. 

Elde edilen sonuçlar konu ile ilgili olarak yapılan araĢtırma sonuçları ile büyük benzerlik 

göstermektedir (Lee-Wilbur, 1985:782). 
 

Tablo 3 : B.E.S Bölümü Öğretim Elemanlarının YaĢ ve ĠĢ Doyumuna iliĢkin GörüĢleri 

     Sayısal 

                

Veriler 

YAġ (YIL) 

 

N 

 

            X  

SS 

25-35 4 61.33 5.39 

36-45 10 61.50 4.20 

46-55 12 64.00 5.29 
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YaĢ-iĢ doyumu iliĢkisini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonuçları BES bölümü 

öğretim elemanlarının yaĢ-iĢ doyumuna iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark  

bulunmadığını ortaya koymuĢtur (Tablo:4).  
 

Tablo 4 : B.E.S.Bölümü Öğretim Elemanlarının YaĢ ve ĠĢ Doyumuna ĠliĢkin Varyans Analizi Tablosu 

  

            Ġstatistiki  

                     veriler 

DeğiĢimin Kaynağı 

 

Kareler Toplamı 

 

Serbestlik Derecesi 

 

Kareler Ortalaması 

 

F değeri 

Gruplararası 

Grupiçi 

23.61 

631.00 

2 

23 

11.80 

27.43 

 

.43 

Anlamlı  

değil 
 

Toplam 

654.61 25 

 P>.05 

 

Tablo 5„teki verilere göre, mesleki kıdemleri 1-9 yıl arasında olan grubun aritmetik ortalaması 

mesleki kıdemi 10-19 yıl arasında olan grubun aritmetik ortalamasından  daha yüksektir. Bu 

sonuç, bir mesleğe yeni girmenin bireylerde yarattığı memnuniyetin yansıması olarak ifade 

edilebilir. ĠĢe güdeleme konusunda yapılan araĢtırmalarda iĢin kendisinin baĢlı baĢına bir 

motivatör kaynağı olduğu saptanmıĢtır. Mesleki kıdemi 20 yıldan fazla grubun aritmetik 

ortalaması diğer iki grubun mesleki kıdemlerine iliĢkin aritmetik ortalamadan daha 

yüksektir.Bu sonuçtan hareketle, meslekte olgunlaĢma ve uzmanlaĢmanın artmasına paralel 

olarak, iĢten duyulan memnuniyet düzeyinin de giderek arttığı söylenebilir. Üniversite 

öğretim elemanları açısından 20-29 yıldan fazla bir mesleki kıdem aynı zamanda mesleki 

kariyerin üst dilimini oluĢturmaktadır. Bu düzeyde öğretim elemanları, fiziksel çaba ve güç 

gerektiren etkinliklerden çok mesleki birikimlerini tanıtmaya ve aktarmaya yönelik iĢ duyumu 

sağlayıcı etkinliklere daha fazla zaman ayırabilmektedir. Bu sonuç öğretim elemanına sosyal 

çevresini ve etki alanını geniĢletme, düĢünsel birikimlerini daha fazla ifade etme, daha fazla 

tanınma ve daha fazla prestij sağlama gibi birçok avantaj sağlayabilmektedir. Yapılan bir 

çalıĢmanın sonuçları  bu bulguları desteklemektedir. Tecrübeli öğretmenler destekleyici okul 

çevresinden % 43, iĢin kendisinden % 58 ve kaynak ve okul düzenlemelerinden % 11 

düzeyinde, göreve yeni baĢlayan öğretmenler ise   destekleyici okul çevresinden %35, iĢin 

kendisinden % 61 ve kaynak ve okul düzenlemelerinden % 4 düzeyinde doyum sağladıklarını 

belirtmiĢlerdir(Moriarty ve Diğerleri;2001:33-46). 
 

Tablo 5 : B.E.S Bölümü Öğretim Elemanlarının Mesleki Kıdem ve ĠĢ Doyumuna iliĢkin GörüĢleri 
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BES bölümü öğretim elemanlarının mesleki kıdem - iĢ doyumu iliĢkisini belirlemek amacıyla yapılan varyans 

analizi sonuçları mesleki kıdem - iĢ doyumuna iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark  bulunmadığını ortaya 

koymuĢtur (Tablo:6 ). 

 

 

 

Tablo  6 : B.E.S.Bölümü Öğretim Elemanlarının Mesleki Kıdem ve ĠĢ Doyumuna 

iliĢkin Varyans Analizi Tablosu 

            Ġstatistiki  

                     veriler 

DeğiĢimin Kaynağı 

 

Kareler Toplamı 

 

Serbestlik Derecesi 

 

Kareler Ortalaması 

 

F değeri 

Gruplararası 

Grupiçi 

130.62 

533.99 

2 

23 

65.31 

23.21 

 

2.86 

Anlamlı 

değil 
 

Toplam 

664.61 25 

P>.05 

 

Tablo 7‟deki veriler farklı statülerde (Öğretim görevlisi,okutman- öğretim elemanı)görev 

yapan öğretim elemanlarının iĢten sağladıkları doyumu ifade etmektedir. Grupların aritmetik 

ortalamaları birbirine yakın düzeyde çıkmasına karĢın, görüĢbirliği düzeyleri ( SS ) 

birbirinden farklıdır. Öğretim üyelerinin görev – iĢdoyumu konusundaki görüĢbirliği düzeyi 

(4.00) birbirine daha yakındır. Bu sonuç öğretim üyelerinin iĢten doyum sağlama konusunda 

birbirine yakın düĢündüklerini ifade etmektedir denilebilir. Ancak bölüm öğretim 

elemanlarının görev-iĢdoyumu görüĢleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır.Veriler, aynı 

bölümde farklı statülerde iĢ yapmanın iĢ doyumunu fazla etkilemediğini göstermektedir. Bu 

sonuç farklı düzeyde de olsa üniversitede öğretim elamanı olarak çalıĢmanın öğretim 

elemanları tarafından önemli bir iĢ olarak algılandığını göstermektedir. BES Bölümü öğretim 

elemanları farklı statatülerde  de olsalar aynı örgüt ortamını paylaĢmaları, birçok konuda  

benzer ve ortak görev ve rollerde bulunmaları böyle bir sonucun ortaya çıkmasında etkili 

olabilir. 
 

Tablo 7 : B.E.S Bölümü Öğretim Elemanlarının Görev ve ĠĢ Doyumuna iliĢkin GörüĢleri 

    Sayısal 

                

Veriler 

 

N 

 

X 

 

SS 

 

SD 

 

t  değeri 

Sayısal 

                

Veriler 

KIDEM(Yıl) 

 

N 

 

X 

 

SS 

1-9 7 63.71 4.68 

10-19 9 59.53 5.01 

20-29 10 64.33 4.27 
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GÖREV 

Öğretim 

Görevlisi-                 
Okutman 

16 62.06 5.81  

 

24 

 

 

.36 

anlamlı 

değil 

Öğretim Üyesi 

 

10 

 

61.30 4.00 

 P>.05   

Bu alanda yapılan çalıĢmalarda  farklı sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. Örneğin profesyonel 

mesleklerde çalıĢanlar arasında yapılan bir araĢtırmada seçme sansı verildiğinde mevcut 

mesleğini tekrar seçebileceklerini ifade edenlerin oranı oldukça yüksek çıkmıĢtır. 

Öğretmenler üzerinde yapılan bir çalıĢmada bu oran % % 60.2 olarak bulunmuĢtur (Ataklı 

(1999:10). Mesleğin önemli görülme düzeyi ondan sağlanan iĢ doyumunu artırmaktadır   

Diğer taraftan Oshagbami (1997), (1999) tarafından öğretim elemanlarının statüsü ile iĢ 

doyumu arasındaki iliĢkinin araĢtırıldığı iki çalıĢmada statünün üniversite öğretim 

elemanlarının iĢ doyumu düzeyleri üzerinde doğrudan, olumlu ve önemli bir etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Cinsiyet-iĢ stresi iliĢkisi konusunda kadın öğretim elemanlarının X‟sı, erkek öğretim 

elemanlarının aynı konudaki X‟sından azda olsa bir miktar yüksektir Tablo 8. Ancak, erkek 

öğretim elemanları kadın öğretim elemanlarına göre cinsiyet-iĢ stresi konusunda daha çok 

görüĢbirliğine sahiptir (SS:7.46). Bu sonuçlar birbirine yakın çıkmakla birlikte aradaki küçük 

farkın kadınların aleyhine bir durum oluĢturduğu söylenebilir. Bir baĢka ifade ile kadın 

öğretim elemanları erkek öğretim elemanlarına göre düĢük düzeyde de olsa daha fazla iĢ stresi 

yaĢadığı söylenebilir. Elde edilen sonuç bazı araĢtırmaların sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. Nitekim Öğretim elemanlarının iĢte yaĢadıkları stresle iĢ doyumu iliĢkisinin 

ele alındığı bir araĢtırmada (Happ ve Yoder:1991) kadın öğretim elemanlarının erkek 

meslektaĢlarına göre daha yüksek iĢ stresi yaĢadıkları bulunmuĢtur(Aktaran: Balcı, 2000: 40). 

BES bölümü Kadın ve erkek öğretim elemanlarının cinsiyet-iĢ stresi konusundaki X‟ları 

arasında düĢük düzeyde de olsa bir farklılık bulunmasına karĢın yapılan t testi sonucunda 

görüĢler arasındaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuĢtur (Tablo 8).  
 

Tablo 8 : B.E.S  Bölümü Öğretim Elemanlarının Cinsiyet ve ĠĢ Stresine ĠliĢkin GörüĢleri 

        Sayısal 

                

Veriler 

CĠNSĠYET 

 

N 

 

X 

 

SS 

 

SD 

 

t  

değer

i 

 

Erkek 

18 46.05 7.46  

24 

 

 

.35 

Anla

mlı 

değil 

Kadın 8 

 

47.25 8.97 

P>.05              

 

YaĢ-iĢ stresi iliĢkisi konusunda üç yaĢ grubunun X birbirinden farklı çıkmıĢtır. ( Tablo:9 ). En 

genç (25-35 yaĢ) grubun X‟sı diğer iki gruba göre düĢük çıkmıĢtır. En genç grubun X‟sı ile 

onu izleyen grubun (36-45) X‟sı arasındaki fark yaklaĢık 3 puan iken,en genç grup ile en yaĢlı 

grubun (46-55) aritmetik ortalamaları arasında yaklaĢık 10 puanlık bir fark bulunmaktadır. 
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Grupların yaĢ-iĢ stresine iliĢkin görüĢbirliği düzeylerinde de ayrıĢmalar bulunmaktadır. 25-35 

yaĢ grubu ile 46-55 yaĢ grubundaki öğretim elemanlarının görüĢbirliği düzeyleri yüksek ve 

birbirine çok yakın olmasına karĢın 36-45 yaĢ grubundaki öğretim elemanlarının görüĢbirliği 

düzeyi daha düĢük ( SS:10.24 ) çıkmıĢtır.  
 

Tablo 9 : B.E.S Bölümü Öğretim Elemanlarının YaĢ ve ĠĢ Stresine ĠliĢkin GörüĢleri 

       Sayısal 

              

Veriler 

                                                    

YAġ 

 

N 

 

X 

 

SS 

25-35 4 44.50 6.63 

36-45 10 47.25 10.24 

46-55 12 54.25 6.84 

                                                                       

YaĢ-iĢ stresi iliĢkisini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonuçları BES bölümü 

öğretim elemanlarının yaĢ-iĢ stresine iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir fark  bulunmadığını 

ortaya koymuĢtur (Tablo:10). Konu ile ilgili olarak yapılan araĢtırmalarda da yaĢa bağlı olarak 

yaĢanan iĢ stresi düzeyi konusunda bir görüĢ birliği bulunmamaktadır. Bazı araĢtırmalar yaĢ 

ile iĢ stresi arasında her hangi bir iliĢkiyi bulunmadığını belirtirken bir kısmı farklılık 

bulunabileceğini göstermektedir. Örneğin Padrabissi ve Rolland ( 1993: 533) daha yaĢlı 

öğretmenler arasında tükenmiĢlik ile birlikte iĢ stresi düzeyinin de yüksek bulunduğunu ortaya 

koymuĢtur. 
 

Tablo 10 : B.E.S.Bölümü Öğretim Elemanlarının YaĢ ve ĠĢ Stresine iliĢkin Varyans Analizi Tablosu 

        Ġstatistiki  

                veriler  

DeğiĢimin 

Kaynağı 

 

Kareler Toplamı 

 

Serbestlik Derecesi 

 

Kareler Ortalaması 

 

F değeri 

Gruplararası 

Grupiçi 

314.34 

1204.00 

2 

23 

157.17 

52.34 

 

3.00 

Anlamlı 

Değil 
 

Toplam 

1518.34 25 

P>.05 

Tablo 11„deki verilere göre, mesleki kıdemin artmasıyla birlikte  grupların aritmetik 

ortalaması da göreceli olarak artmaktadır. Buna karĢın grubun aritmetik ortalaması büyüdükçe 

görüĢbirliği düzeyi (SS) dağılmaktadır. 1-9 yıl mesleki kıdemi bulunanlar (SS:6.77) diğer iki 

gruba göre daha çok görüĢ birliğine sahiptir. Diğer bir ifade ile mesleki kıdem arttıkça 

öğretim elemanlarının iĢ stresine iliĢkin görüĢbirliği düzeyleri değiĢmektedir. 20-29 yaĢ 

grubundaki öğretim elemanları iĢ stresi konusunda  farklı görüĢlere sahiptir. Bu sonuç öğretim 

elemanlarının iĢ stresinden farklı düzeylerde etkilendiklerini göstermektedir. Elde edilen 

bulgular bazı araĢtırma sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bir araĢtırmanın sonuçlarına 

göre öğretmenlerin % 67‟si mesleklerini stres yaratıcı bir iĢ olarak 

tanımlamıĢlardır(Arikewuyo,2004:196). Bir baĢka araĢtırmada tecrübeli öğretmenler sırasıyla 

dıĢ baskıları % 28, iĢ yükünü % 27, yönetimsel görevleri % 17, öğretimsel etkinlikleri % 22 
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ve kaynakları % 6 düzeyinde, yeni öğretmenlere göre ise dıĢ baskıları % 25, iĢ yükünü % 27, 

yönetimsel görevleri % 23, öğretimsel etkinlikleri % 22 ve kaynakları % 3 düzeyinde strese 

yol açan faktörler olarak ifade etmiĢlerdir (Moriarty ve Diğerleri;2001:33-46). Bu sonuçlar 

göreve yeni baĢlayan öğretmenler kadar deneyimli öğretmenlerin de okulda ve sınıfta  stres 

yaĢadıklarını göstermektedir. 

 
Tablo 11 : B.E.S Bölümü Öğretim Elemanlarının Mesleki Kıdem ve ĠĢ Stresine iliĢkin GörüĢleri 

      Sayısal 

                

Veriler 

KIDEM(Yıl) 

 

N 

 

X 

 

SS 

1-9 7 41.42 6.77 

10-19 9 47.69 7.07 

20-29 10 49.50 8.82 

 

 

 

Farklı mesleki kıdeme sahip öğretim elemanları iĢ stresinden farklı düzeyde etkilendiklerini 

ifade etmiĢlerdir. Bu durumun nedenini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi 

sonucunda BES bölümü öğretim elemanlarının mesleki kıdemi ile iĢ stresine iliĢkin görüĢleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmadığı ortaya çıkmıĢtır. (Tablo:12).   
Tablo 12 : B.E.S.Bölümü Öğretim Elemanlarının Mesleki Kıdem ve ĠĢ Stresine iliĢkin Varyans Analizi 

Tablosu 

            Ġstatistiki  

                     veriler 

DeğiĢimin Kaynağı 

 

Kareler Toplamı 

 

Serbestlik Derecesi 

 

Kareler Ortalaması 

 

F değeri 

Gruplararası 

Grupiçi 

252.36 

1265.98 

2 

23 

65.31 

55.04 

 

2.29 

Anlamlı 

değil 
 

Toplam 

1518.34 25 

 P>.05 

Tablo 13‟te yer alan bulgulara göre BES bölümündeki öğretim görevlisi ve okutmanların 

görev-iĢ stresine iliĢkin X‟sı (47.75), öğretim üyelerinin görev-iĢ stresine iliĢkin X‟sından 

(44.30) daha yüksek çıkmıĢtır. Öğretim üyeleri (SS:5.55), öğretim görevlileri ve okutmanlara 

göre (SS:8.82) görev-iĢ stresi konusunda daha çok görüĢbirliği içindedir. Bu sonuçlar, öğretim 

görevlisi ve okutmanların,öğretim üyelerine göre daha az iĢ stresi yaĢadıkları biçiminde ifade 

edilebilir. Bu sonuç öğretim üyelerinin yükselme kriterlerinin giderek artmasının yarattığı bir 

sonuç olabilir. ĠĢin kendisinden kaynaklanan bazı sonuçlar öğretim üyeleri açısından stres 

yaratıcı faktörler olarak algılanmaktadır. Yapılan bir çalıĢmada Öğretim üyeleri tarafından iĢe 

bağlı stres yaratıcı unsurlar; rutin görevler, uzun çalıĢma saatleri, olumsuz ortam ve kötü 

imkanlar, fakülte içi iliĢkilerin azlığı ve zayıf olması, yönetsel sorunlar olarak ifade edilmiĢtir 

(Eckart ve William (1972). Benzer olarak; ailesiyle geçirilecek zaman azlığı, bürokratik can 

sıkıntısı, meslekte güncelliği sağlamak için zamanın olmayıĢı  önemli stres kaynakları olarak 

dile getirilmiĢtir(Balcı,2000: 44). BES bölümü öğretim elemanları görev unvanları 
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bakımından iĢ stresi konusunda farklı görüĢlere sahiptir. Yapılan t testi sonucunda grupların 

görüĢleri arasındaki fark  anlamlı bulunmamıĢtır (Tablo 13). 
 

Tablo 13 : B.E.S Bölümü Öğretim Elemanlarının Görev ve ĠĢ Stresine iliĢkin GörüĢleri 

 

            Sayısal 

                

Veriler 

GÖREV 

 

N 

 

X 

 

SS 

 

SD 

 

t  

değer

i 

Öğretim 

Görevlisi-

Okutman 

 

16 

 

47.75 

8.82  

 

24 

 

 

1.10 

Anla

mlı 

değil 

Öğretim Üyesi 

 

10 

 

44.30 5.55 

P>.05 

 

Tablo 14‟teki verilere göre BES bölümü öğretim elemanlarının iĢdoyumuna iliĢkin X‟sı  

(61.76 ), iĢ stresine iliĢkin X‟sından ( 46.42 )  daha yüksek çıkmıĢtır. Bir baĢka ifade ile BES 

bölümü öğretim elemanlarının yaptıkları iĢten elde ettikleri iĢ doyumu düzeyi, iĢe bağlı olarak 

yaĢadıkları iĢ stresinden daha yüksek görünmektedir. Grubun iĢ doyumu konusundaki 

görüĢbirliği düzeyi (SS:5.11) de bu sonucu desteklemektedir. Sonuçlar grubun daha az iĢ 

stresi yaĢadığını ifade etmektedir. Ancak grup üyelerinin iĢ stresi konudaki görüĢbirliği 

(SS:7.79) iĢ doyumu konusundaki görüĢbirliğinden daha fazla dağılmıĢ görülmektedir. 

Bulgular BES bölümü öğretim elemanlarının iĢ doyumu ile iĢ stresi konusundaki görüĢleri 

arasında bir farklılık bulunduğu göstermektedir. Yapılan t testi sonucunda görüĢler arasındaki 

farkın anlamlı olduğu belirlenmiĢtir(Tablo 14). 
 

Tablo 14 : B.E.S Bölümü Öğretim Elemanlarının ĠĢ Doyumu ve ĠĢ Stresine iliĢkin GörüĢleri 

            Sayısal 

                

Veriler 

Temel Boyutlar 

 

N 

 

X 

 

SS 

 

SD 

 

t  

değer

i 

ĠĢ Stresi  

 

26 

 

 

46.42 

 

7.79 

 

25 

 

 

7.80* 

Anla

mlı 

ĠĢ Doyumu 61.76 5.11 

P<.05 

 

Öğretim elemanlarının ankette yer alan davranıĢlara yönelik değerlendirmelerde elde edilen sonuçlar tablo 

15‟te verilmektedir.  
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Tablo 15 :Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Elemanlarının  DavranıĢlara Göre ĠĢ Doyumu ve ĠĢ 

Stresi  Ortalamaları 

D
av

ra
n

ıĢ
 DAVRANIġ TEMEL FAKTÖR 

Ġġ 

DOYUMU  

X 

Ġġ STRESĠ  

X 

1.  Ders için gerekli araç-gereç,materyal eksikliği                                2.92 3.61 

2.  DeğiĢik yeteneklerde öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders verme 2.76 1.96 

3.  Öğrencileri motive etme zorluğu                                                     2.76 3.26 

4.  Öğrencilerin verimsiz çalıĢma alıĢkanlıkları                            2.11 2.92 

5.  Kalabalık sınıflarda ders verme                                                       2.11 2.92 

6.  Sınıfta istenmeyen davranıĢlarda bulunan öğrencilerle meĢgul olma                                                                               1.73 3.34 

7.  ĠĢ yoğunluğunun ev yaĢantınıza etkisi                              2.30 3.15 

8.  Öğrencilerin sınıfa hazırlıksız gelmeleri                              2.07 3.00 

9.  Ders yükü fazlalığı                                                                          2.07 3.53 

10.  Girdiğiniz derslerin yanında ek görevlerin yoğunluğu                      2.11 2.96 

11.  Öğrencileri inceleme ve araĢtırmaya sevk edememe                       2.11 3.11 

12.  Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam kaygılarını dile getirmeleri                                                                                               1.96 3.50 

13.  Alanla ilgili yeni bilimsel geliĢme ve yenilikleri izleyememe   1.76 3.84 

14.  Öğretimde beklediğiniz düzeyde baĢarıya ulaĢamama  1.88 4.15 

15.  Öğrenciler karĢısında bir aktör gibi sürekli rol yapma                 2.34 2.34 

16.  Öğrencilerin derse isteksiz katılması                                                1.53 3.15 

17.  Düzensiz sınıf ortamları                                                                1.65 3.23 

18.   ĠĢinizdeki monotonluk düzeyi                                                   1.92 3.15 

19.   ĠĢinizi severek yapma duygunuz                                              4.23 2.34 

20.  Yaptığınız iĢin önemine iliĢkin inancınız                                4.15 2.15 

Tablo 15‟teki bulgular incelendiğinde öğretim elemanlarının toplam yirmi davranıĢın  

onaltısında ifade edilen durumun kendileri açısından iĢ stresi yaratıcı, üç davranıĢın ifade 

ettiği durumu iĢ  doyumu sağlayıcı, bir davranıĢın ifade ettiği durumu ise hem iĢ doyumu hem 

de iĢ stresi yaratıcı buldukları görülmektedir. Öğretim elemanlarında iĢ stresine yol açan 

durumlar (en fazla puan alan X‟lardan baĢlayarak) söyle sıralanmıĢtır. 

1.Öğretimde beklediği düzeyde baĢarıya ulaĢamama (X:4.15), 2-Alanla ilgili yeni bilimsel 

geliĢme ve yenilikleri izleyememe ve öğrencilere aktaramama (X:3.84), 3-Ders için gerekli 

araç-gereç,materyal eksikliği (X:3.61),  4-Ders yükü fazlalığı (X:4.53), 5-Öğrencilerin 

mezuniyet sonrası istihdam kaygılarını dile getirmeleri (X:3.50), 6-Sınıfta sürekli istenmeyen 

davranıĢlarda bulunan öğrencilerle meĢgul olma (X:3.24), 7-Öğrencileri motive etme zorluğu  

(X:3.26), 8-Düzensiz sınıf ortamları (X:3.23), 9- Öğrencilerin derse isteksiz katılması 

(X:3.15), 10-Öğrencileri inceleme ve araĢtırmaya sevk edememe (X:3.11), 11-Öğrencilerin 

sınıfa hazırlıksız gelmeleri (X:3.00), 12-Girdiği derslerin yanında ek görevlerin yoğunluğu 

(X:2.96), 13-Öğrencilerin verimsiz çalıĢma alıĢkanlıkları (X:2.92),  

Kalabalık sınıflarda ders verme (X:2.92), 14-ĠĢini severek yapma duygusu (X:2.34), 15-

Yaptığı iĢin önemine iliĢkin inanç(X:2.15). 

 Öğretim elemanları, iĢini severek yapma duygusunu (X:4.23), yaptığı iĢin önemine 

iliĢkin inancı (X:4.15) ve değiĢik yeteneklerde öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders vermeyi 

(X:2.76)  en çok iĢ doyumu sağlayan durumlar olarak gördüklerini ifade etmiĢlerdir.  
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BÖLÜM V 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu araĢtırmada Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim 

elemanlarının iĢ doyumu ve iĢ stresi  arasındaki iliĢki ele alınmıĢtır. Bu araĢtırma betimsel bir 

çalıĢmadır. AraĢtırmanın  çalıĢma grubunu bölümdeki tüm öğretim elamanları 

oluĢturmaktadır. Veriler anket yardımıyla elde edilmiĢtir. Veri toplama aracında 5‟li Likert 

Ölçeği KullanılmıĢtır. Verilerin yorumlanmasında .05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıĢtır. 

Anket yardımıyla elde edilen veriler Statistica programdan yararlanılarak analiz edilmiĢtir. 

Verilerin çözümlenmesinde frekans yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve 

varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın ĠĢ doyumu boyutu ile ilgili olarak elde edilen verilerin  analiz edilmesi 

sonucunda; öğretim elemanlarının cinsiyeti-iĢ doyumu, yaĢı-iĢ doyumu, mesleki kıdemleri-iĢ 

doyumu ve görevleri-iĢ doyumuna iliĢkin görüĢleri arasında  anlamlı bir fark bulunmadığı 

saptanmıĢtır. AraĢtırmanın ikinci temel boyutu olan iĢ stresi ile ilgili olarak veri toplama aracı 

yardımıyla elde edilen bilgilerin analiz edilmesi sonucunda; öğretim elemanlarının cinsiyeti-iĢ 

stresi, yaĢı- iĢ stresi, mesleki kıdemleri- iĢ stresi  ve görevleri - iĢ stresine  iliĢkin görüĢleri 

arasında  anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiĢtir. ĠĢ doyumu ve iĢ stresine iliĢkin bulgular 

genel olarak değerlendirildiğinde ise öğretim elemanlarının görüĢleri arasında farklılık 

bulunduğu belirlenmiĢtir. Yapılan t  testi sonucunda   bu farkın anlamlı olduğu saptanmıĢtır. 

Bulgular BES bölümü öğretim elemanlarının iĢdoyumu düzeylerinin iĢ stresi düzeylerinden 

daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.  

Elde edilen bulgular çerçevesinde Ģu önerilerde bulunulabilir: 

1-Mesleki ilkelerin sıklıkla değiĢtirilmesinden kaçınılmalıdır. 

2-Öğretim üye yardımcılarının görev tanımları netleĢtirilmelidir. 

3-Öğretim elemanlarının kendileri ile ilgili konularda karar sürecine daha fazla katılmaları 

 sağlanmalıdır. 

4.Öğretim ortamları öğretim elemanlarında iĢ doyumu sağlayacak bir ergonomik anlayıĢla  

 düzenlenmelidir. 

5-Öğretim elemanlarının alanla ilgili bilimsel yenilik ve geliĢmeleri izleyebilecek zeminler 

hazırlanmalıdır. 

6- Derslerin sunumunda gerekli araç-gereç, materyal ve eğitim teknolojisi  artırılmalıdır. 

7- Öğretim elemanlarının ders yükünün yanında yürütmek zorunda kaldıkları bürokratik iĢler 

azaltılmalıdır. 

8- Bölüm öğretim elemanlarının iĢ doyumu ve iĢ stresi etkenleri ile ilgili daha fazla araĢtırma 

yapılmalıdır. KarĢılaĢtırma yapabilmek ve sağlıklı önlemler alabilmek açısından iki yada  

daha fazla bölüm karĢılaĢtırılabilir. 

9. Bölüm öğretim elemanlarının iĢ doyumu ve iĢ stresinin öğrencileri ne düzeyde ve nasıl 

 etkilediği yeni bir araĢtırma konusu olarak ele alınabilir. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

SPORDA PERFORMANSIN ARTTIRILMASINDA 

MÜZĠĞĠN ETKĠSĠ 

GülĢen ERDAL 
 

 Müzik ; duygu , düĢünce, tasarım ve izlenimlerin belli bir amaç ve yöntemle, 

belirli bit güzellik anlayıĢıyla birleĢtirmiĢ seslerden oluĢan bütündür. ( Uçan , 1994) 

 

 MÜZĠĞĠN ĠNSAN YAġAMINDAKĠ ĠġLEVLERĠ 

 1. Müziğin Bireysel ĠĢlevi : Bireyin dengeli, duyarlı ve mutlu olması için 

duyuĢsal, biliĢsel ve devinimsel yapıları üzerinde olumlu izler bırakan müziksel 

uyarılma ve tepkide bulunmadır. 

 2. Müziğin Toplumsal ĠĢlevi : Birey ve toplum arasındaki paylaĢma, iĢbirliği, 

yaklaĢma ve bütünleĢme sağlanmasında müziğin oynadığı rolleri kapsar. 

 3. Müziğin Kültürel ĠĢlevleri : Kültürü arttırıcı, kültürel özellikleri taĢıyıcı ve 

kuĢaktan kuĢağa aktarıcı, kültürler arası iliĢkileri zenginleĢtirici müziksel birikim ve 

etkinlikleri kapsar. 

 4. Müziğin Ekonomik ĠĢlevleri : Sunu, istem, üretim, dağıtım, tüketim 

iliĢkilerini ve alıĢkanlıklarını düzenler. 

 5. Müziğin Eğitimsel ĠĢlevleri : Müziksel öğrenme-öğretme etkinlikleri ve 

bunlara iliĢkin düzenlemeleri kapsar. 

 Müziksel Bellek : ĠĢitilen, söylenen, çalınan müzik ya da müziksel öğeleri 

bıraktıkları izler yoluyla akılda tutmak saklamak ve gerektiğinde hatırlamaktır. 

Müziksel bellek, algılama ya da algılanan duyumların niteliğine göre iĢitsel, görsel, 

dokunsal, devinimsel  ya da kassal olmak üzere çeĢitlilik gösterir. 

Müziksel Dikkat : BiliĢsel, duyuĢsal, devinimsel güçleri müziksel bir bütünün tümü ya 

da bir parçası ya da özelliği üzerinde toplama ve yaygınlaĢtırmadır. 

Müziksel Tasarım : Bir müziksel bütünün tümü, bir parçasını, bir özelliğini, bir 

müziksel öğeyi zihinde ilk kez ya da yeniden canlandırma gücüdür. Önceki bir 

müziksel algıyı zihinde yeniden canlandırma, müziksel tasarımdır. 

Müziksel tasarım çeĢitli çalıĢmalarla ve denemelerle geliĢtirilebilir. 

 

EGZERESĠZ SIRASINDA MÜZĠK KULLANIMININ PERFORMANS 

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ, 

SPORDA PERFORMANSIN ARTTIRILMASINDA ( MÜZİKSEL TASARIM-

BELLEK VE DİKKATİN KULLANIMI) MÜZĠĞĠN ETKĠSĠ 

 

Sporcular ve sporla ilgili en yeni düĢünce, performans artırımında ve 

gevĢemede müziksel bellekten yararlanma fikridir. Günümüz araĢtırmaları müziğin 

egzersiz üzerinde ve gevĢemede verimli etkileri olduğunu göstermektedir. Müzikle 

sakinleĢme sık sık kullanılan bir yoldur. 

Bireyin konsantrasyonu, kendinden haberdar olması durumunu oluĢturabilmek 

için, bireysel dikkat, iç dünyaya odaklanma, dıĢ dünyayla ilgilenmeyi sağlamak 

gerekir. 

Müzikli ve müziksiz yapılan egzersizde müziğin dıĢtan gelen bir faktör olarak 

tüm mekanizma üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıĢtır. Müzik ayrıca, sporda 

imgeleme becerilerini geliĢtirmek için kullanılan bir faktördür. 
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ErkuĢ, imgelemeyi “daha önceki yaĢantıların imgelerinin tasarımlarının 

birbirleriyle bağlantı kurularak çözümlenmesi, birleĢtirilmesi, gibi iĢlemlerin zihinde 

canlandırılması, bir düĢünce süreci” olarak tanımlamaktadır. Ġmgeleme çalıĢmaları 

sportif performansın yükseltilmesinde antrenörler ve sporcular için önemli bir araçtır. 

Bunun için beyindeki depolanmıĢ bilgi ve yaĢantı zenginliği kullanılır. Sovyet Psk. 

Luria, iyi hafızaya sahip olan bir insanın dakikalık kalp atım sayısını 70‟ten  100‟e 

çıkarabileceğini ve sonra tekrar 70‟e indirebileceğini söylemiĢtir. 

 

ĠMGELEMEDE MÜZĠK KULLANIMI 

Ġmgeleme becerilerini geliĢtirmek için kullanılabilecek faktörlerden biri de 

müziktir. Öncelikle doğru hareket tasarımlarının geliĢtirilmesinde sporcuların yapmıĢ 

oldukları hareket serileri videoya alınıp, seyrettirilebilir imgeleme programına 

yardımcı olması amacıyla hareket tasarımlarının bölümlendirilip, serilerin tek tek 

birleĢtirilip, sporcunun sevdiği müzikler de bu bölümlerde kullanılabilir. Sporcular 

seyahatte veya diğer uygun zamanlarda çekimlerde kullanılan müziği dinleyerek, 

yaptığı hareketleri imgeleyerek bunun kinestetik duyumlarını yaĢayabilirler. 

Müzik yine sporcu görselleĢtirilerek, müzik içinde sporcunun kendi imgesini 

bulması, yarıĢma sırasında aynı müziği söyleyip yineleyerek de kaygısını kontrol 

altına alma etkili olabilir. 

 

ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

Müzikteki ritm ve insan hareketi arasındaki benzerliklerin sonucunda bu ikisi 

arasındaki eĢ zamanlılıktan yararlanılarak, bu durumun müzik ve egzersiz arasındaki 

uyumun göstergesi olduğu belirtilmiĢtir. AraĢtırmalar ritmik karakter ve fiziksel 

beceriler arasındaki iliĢkinin müziğin çevreyi algılamada ve motor becerilerinin 

arttırılmasında etkili olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu bulgular Chan (1985), Dernbery ( 

1981) tarafından jimnastik ve yüzme alanlarındaki araĢtırmaların bulgularını 

desteklemektedir. 

Karaegeorghis (  1997  ) tarafından yapılan “Sporda Müzik ve Egzersiz” 

konulu araĢtırmada atletlerin müzik parçasına verdiği cevapta içsel faktörlerin dıĢsal 

faktörlerden daha etkili olduğu sonucu elde edilmiĢtir. 

Müzik atletlerin yaĢam düzeyini yarıĢmaya yönelik olarak olumlu teĢvikte 

bulunarak değiĢtirmektedir. 

Karaegeorghis ve diğerleri tarafından geliĢtirilen Brunel Müzik Ölçüm 

Envanteri ile yapılan ölçümlerde müziğin sporcuların motivasyon kalitesini geliĢtirip 

geliĢtirmediği araĢtırılmıĢtır. 

Sporcular tarafından takip edilen, güçlü el vuruĢları ile tempo tutmaya uygun 

olan müziğin kalp ritmini etkilediği ortaya çıkmıĢtır. 

 Müziğin melodik ve armonik uyumunun sporcunun enerjik olmasını sağladığı 

belirlenmiĢtir. Sporcunun sosyo-kültürel birikiminden ve tercihlerinden oluĢan müzik, 

olumlu ruh halini de geliĢtirmektedir. Bu fikir müziğin toplumdaki fiziksel aktiviteyi 

bedensel çalıĢmayla etkilediğini ortaya koymaktadır. Örneğin, Eye of the tiger Ģarkısı 

ve Rocky serisi gibi. 

 Yine Hepler ve Kapke (1996) tarafından “Yürüme bandında yapılan 20 dk.‟lık 

yürüyüĢ sırasında müzik dinlemenin kardiovaskuler sistem ve performans üzerindeki 

etkileri” nin araĢtırıldığı çalıĢmada çeĢitli fiziksel uygunluk düzeyindeki kolej 

öğrencilerinin yürüyüĢ bandı üzerinde 20 dk. Yürümeleri sonucunda ulaĢılan 

maksimal kalp atım hızı ölçülmüĢtür. YürüyüĢ sırasında dıĢ müdahale olmadan, 

rahatlamak için kullanılan müzik tesadüfi olarak seçilmiĢtir. Müzikli ve müziksiz 

ortamda yapılan iki testin ölçümleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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 Polar ile yapılan ölçümde müzikli ve müziksiz egzersiz sırasındaki kalp atım 

hızı monitor‟den gözlenmiĢtir. Müzikle yapılan egzersizde kalp atım hızı P<0.05‟den 

büyük anlamlılık düzeyi tespit edilmiĢtir. 

 Yürüme sırasında yürüyüĢ temposu ve enerjisi müzikten etkilenmiĢ ancak 

müziğin getirdiği rahatlama ile kardiac stres düzeyinde anlamlı Ģekilde azalma 

görülmüĢtür. 

Bu sonuçlar Copland (1991) tarafından yapılan araĢtırmayla da desteklenmiĢtir. 

Kardiac stresin alçak düzeyde seyrini sağlamak için kalp hastalarının rehabilitasyon ve 

stres yönetiminde müzik kullanımının faydalı olduğu saptanmıĢtır. Bu durum daha 

“uzun süreli egzersizler sırasında rahatlamayı sağlayan müziğin etkilerinin daha fazla 

olmasını mümkün kılmaktadır. 

 

Dedekind ise yüzücülerin antrenmanlarında müzik kullanmalarının etkilerini 

ise Ģöyle  sıralamaktadır: 

-YarıĢ için heyecan duyan atletlerin  müziğin ritmi ile canlanarak  , daha yüksek  bir 

performans göstermektedirler , 

-Sinirli ve agrasif ruh hallerini  yüzmeden önce dinlenilen  müzik  bu durumu 

gidermektedir , 

-Yüzücülerin daha hızlı ve tempolu yüzmelerini ise dinlenilecek çeĢitli müziklerin  

yardımcı olduklarını gözlemlenmektedir. 

 

 Sime (2000) tarafından yapılan “En üstün performansı bulmada atletlere  

yardımcı olma “ ya yönelik  araĢtırmasında  basketbol ve golf‟te  sinir ileti hızlarının  

müzikteki  zamana dayalı olarak ritmle eĢzamanlı  Ģekilde koĢullandırılması  üzerinde 

çalıĢmıĢtır.Bu araĢtırma ile optimum konsantrasyon düzeyini bularak hedefe ulaĢmada  

sinir ileti hızları üzerinde müziğin etkisi kullanılmıĢtır. 

 

 Maris ,Arshe(1978) , bisiklet  kullanma sırasında  dinlenilen müziğin  pedal 

çevirmedeki etkisini araĢtırmıĢlar , hafif ritmli müzikle hafif antrenman ,güçlü ritmi 

olan müzikle ise  zor antrenman yapmıĢlar , benzer sonuçlar  elde etmiĢlerdir. 

 

 Nerhery ,Taefee(1991)  ve Beckett (1992) benzer çalıĢmalarla benzer sonuçlar  

elde etmiĢlerdir. 

 

 Meeks ve Herdegen (2002) tarafından yapılan araĢtırmada, ağırlık kaldırmada 

ağırlığın kaldırıldığı süre ile  seçilen müzik ,  bölümlerine ayrılarak  eĢzamanlı 

motivasyonun  yükseltilmesi sağlanmıĢtır.Motivasyon süresini arttırmak için  müzik 

daha uzun süre kullanılmıĢ , ve olumlu sonuç alınmıĢtır.Bu araĢtırma için Sidney  

koleji atletizm takımından 12 lise öğrencisi seçilerek standart ağırlıklı  kaldırma aleti , 

discman ve kronometre ile aynı anda seçilen müzik baĢlatılır , ağırlık kaldırmada 

izlenen hareket serisine uygun  , aynı ritmdeki ve eĢzamanlı müzik seçilir.Ağırlıklar 

kaldırılır ve 3 dakika dinlenmeden sonra ikinci deneme yapılır.11‟li derecelendirme 

ölçeğine göre  yapılan ağırlık kaldırma denemeleri  sonuçları iĢaretlenmiĢtir. 

Egzersiz yaparken dinlenilen müziğin etkilerinin araĢtırıldığı incelemede önerilen 

müziğin dayanıklılık ve yüksek performansı  sürdürmeyi gerektiren submaximal  

anaerobik antrenman için deneylerde müzik kullanılmıĢtır.Müziğin anaerobik egzersiz 

üzerinde  etkileri araĢtırılmıĢtır.Müziğin anaerobik egzersiz sırasında performansı 

arttırdığı ve büyük geri  kazanım sağladığı tespit edilmiĢtir. 

 Ağırlık kaldırmada ağırlığın kaldırıldığı süre ile seçilen müzik bölümlerine  

ayrılarak aynı süreli motivasyonun  yükseltilmesi sağlanmıĢtır. 
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Fig. 1: Mean duration of holding weights as a function
of trials, for music, no music, and nature conditions
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Fig. 2: Mean estimated duration as a function
of trials, for music, no music, and nature conditions
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Fig. 3: Mean RPE scores as a function of trials,
for music, no music, and nature conditions
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tablo 1:Ağırlık kaldırma sürecinde  müzikli , müziksiz ve doğal koĢulların  etkileri 

tablo 2 :ikinci seferde tahmin edilen değerler 

tablo 3:Denemeler arasındaki  performans oranları skorları 

 

Sonuç olarak katılımcılar Ģartlı olarak kullanılan müzikle ağırlıkları  daha uzun 

süre tutabilmiĢlerdir.Bu etki ilk deneklerde  elde edilmiĢtir.Ġkinci grup  ise daha kısa süre 

müzik dinlemiĢtir ancak performansında ilerleme olmadığı gözlenmiĢtir.Submaksimal 

anaerobic egzersizde müzik dinlemenin performansı arttırdığı görülmüĢtür. 

 

 Matesic (2002)  ise 18-23  yaĢlarındaki 12 kolejden 1200 erkek öğrenci ile  yaptıkları 

araĢtırmada 20 dakikalık  koĢu süresince bir adımda alınan mesafe  , kalp atım hızı ve kiĢisel 

performans  üzerinde müzik dinlemenin etkileri konulu araĢtırmasında , denekleri 12 gruba 

ayırarak antrenmanlı ve antrenmansız bireylerde müziğin etkilerini ortaya koymuĢtur.Müzik 

farklı formlarda farklı gruplarda  değiĢik etkiler ortaya çıkarmıĢtır  
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Tablo 1 

 

 

 

Tablo 2 
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tablo 1 :Adım ortalamaları (Antrenmanlı ve antrenmansız deneklerin müzik ve müziksiz 

uygulamaları ile bir adımda alınan mesafe arasındaki iliĢki) 

tablo 2 :Performans ortalamaları 

tablo 3 :Kalp atım ortalamaları 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER  

 Yapılan araĢtırmaların sonuçlarına bakıldığında ,müziğin sporcular  tarafından 

egzersiz sırasında kullanımının sporcuda kendine güven , kendine değer verme , 

konuya odaklanma , daha fazla egzersiz yapma konularında  sporcuları olumlu 

etkilediği görülmüĢtür. 

 

 

Egzersiz sırasında  Performansı  Olumlu  Yönde  Etkileyecek Doğru Müziğin  

Seçilmesi  Ġçin ; 

 

-Müzik  sportif aktivitedeki hareket  ritmini algılamaya yardımcı olmalıdır. 

 

-Müziğin melodik ve   armonik  yapısı  sporcuların  ruh  halini  ifade  etmelidir. 

 

-Müziğin  sporcular  üzerindeki  kültürel  etkisi  , sporcunun  sosyokültürel  seviyesine  

uygun   olmalı , sporcunun düzeyine  cevap vermelidir. 

 

-ÇeĢitli müzik eğilimleri ,aktiviteleri ilgilendirecek türdeki müzikler arasından tercih 

edilmelidir. 

 

-Müziğin sesi egzersiz yapılan çevrenin her yerinden eĢit duyulmalıdır. 
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-Müzik  ve egzersiz eĢzamanlı olarak seçilmelidir.Müziğin metronom sayısı ne ise  

egzersiz ritmi de uygun eĢzamanlılıkta olmalıdır.Örneğin   metronom sayısı 100 olan  

bir müzik parçası seçildiyse  kalp atım hızı da dakikada  100 olacak Ģekilde egzersiz 

düzenlenmelidir. 

 

-Ġmgeleme becerilerinin geliĢtirilmesinde  müzik faktörüne  önem  verilmelidir.Doğru  

hareketlerin  geliĢtirilmesinde  tasarımlandırma çalıĢmalarında , imgeleme programına 

yardımcı olmak için ,  sporcunun  sevdiği  müziklerden faydalanılması olumlu 

etkilerde bulunabilir. 

 

-Müzik sporda  soluk alma ritminin ayarlanmasında  ve egzersiz  yaparken   

kullanılması performansın artmasında olumlu etkide bulunduğu araĢtırmalarda 

belirlendiğinden  müziğin kullanılması  önerilmektedir. 

 

-Bireysel müzik tercihleri atletlerin  egzersiz  sırasındaki performanslarını 

etkilediğinden dinamik  karakterli bir müziğin kullanımı bireysel performansta  farklı 

etkilere  yol açacağından  atletlerin bireysel tercihleri  göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

-Hareket  tasarımlarının ifadelendirilmesinde  ,  atletlerin  müziksel bellek   ve   

müziksel tasarım  güçlerinden faydalanılmalı , tasarımın gerçekleĢtirilmesinde müzikal 

formun imgeleme üzerinde etkili olmasından  faydalanma  yoluna  gidilebilir. 

 

-Stresin kontrol altına alınması  ve  bunun  performans üzerindeki  etkileri EMG ile 

yapılan ölçümlerde  ortaya  konmuĢtur.Spor psikologları ve antrenörler  doruk 

performans ve  kendine güven ve  stresin kontrol  altına  alınmasında  müzik  

faktörünü olumlu  pekiĢtireç  olarak  kullanmayı  tercih edebilirler. 
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10-11 HAZİRAN BURSA 

ĠLKÖĞRETĠM, LĠSE VE ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE 

SPOR KAVRAMLARI VE ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ 
 

Kangalgil, M., Hünük, D., Demirhan, G. 

ÖZET 

Amaç: Bu araĢtırma, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spor 

kavramlarından ne anladıkları ve okullarda verilen beden eğitimi derslerinde kazandıklarını 

günlük yaĢamlarında kullanıp kullanamadıklarının tespiti amacıyla yapılmıĢtır. 

Yöntem: ÇalıĢmada uzman görüĢü alınarak hazırlanan 4 sorudan oluĢan veri toplama aracı 

kullanılmıĢ, toplanan verilerden alınan cevaplara göre sınıflama yapılarak sayı ve yüzdeler 

üzerinden yorumlama yapılmıĢtır. 

Bulgular: AraĢtırma sonuçlarına göre; beden eğitimi, ilköğretim düzeyinde; “Ġnsanların 

vücutlarını hareketlerle zinde tutması ve geliĢtirmesi için öğretmenler tarafından okulda 

yapılan bir ders” Ģeklinde; lisede, “Bedenimizi eğitmek, stres atmak, rahatlamak ve 

sağlığımızı korumak amaçlı yapılan hareketleri kapsayan ve okullarda uygulanan bir ders” 

Ģeklinde; Üniversitede ise “Bedenin hareketler yoluyla bilinçli olarak istenilen Ģekle 

getirilmesi için yapılan hareketler” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Spor Ġlköğretimde, “Günlük hayatımızda boĢ vakitlerde her yerde sağlık amaçlı yapılan 

hareketler” Ģeklinde; Lisede, “Ġnsanların kendilerini zinde hissetmek ve  yaĢamlarını daha 

sağlıklı sürdürmek için düzenli olarak yaptıkları hareketler ve faaliyetler”, Ģeklinde; 

Üniversitede ise “Vücudumuzun daha sağlıklı, zinde, aktif olabilmesi için düzenli olarak 

yapılan aktivitelerdir.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Beden eğitimi ile spor arasındaki fark nedir sorusu, Ġlköğretimde; “Beden eğitimi okulda 

öğretmenle yapılan ve hareketler içeren ders, spor ise sağlığı koruma amaçlı her yerde kendi 

kendimize yapılan etkinlikler” Ģeklinde; Lisede, “Beden eğitimi derste öğretmen eĢliğinde 

yapılan hareketler, spor ise günlük yaĢantımızda sağlık ve eğlence amaçlı yaptığımız 

hareketler ve faaliyetler”,  Ģeklinde; Üniversitede ise “Beden eğitimi uzmanlar denetiminde 

zorunlu olarak, spor ise kendi kendine yapılır.” Ģeklinde yanıtlanmıĢtır.  
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“Beden eğitimi ve spor dersinde öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor 

musunuz? Sorusuna, Ġlköğretimde; “BoĢ zamanlarımda mahallede oyun oynarken ve spor 

yaparken uyguluyorum”, Ģeklinde; Lisede, “oyun oynarken veya kendi branĢımda 

uyguluyorum”, Ģeklinde; Üniversitede ise “Uygulayamıyorum” yanıtını vermiĢlerdir. 

 

TartıĢma: Sorulan sorulara verilen cevaplara göre ilköğretim çağındaki çocuklar beden 

eğitimi ve spor kavramları içerisine oyunu daha fazla kullanırlarken, lise öğrencileri sağlıklı 

kalmak amacıyla yapılan etkinlikleri tanımların içerisine sokarken, üniversite öğrencileri daha 

kapsamlı tanımlar yapmıĢlardır. 

 

Sonuç: AraĢtırma sonuçlarından yola çıkılarak beden eğitimi ve sporun tanımı ilköğretim, lise 

ve üniversite öğrencilerinin kendi ifadeleriyle netleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Öğrenci gözü ile 

beden eğitimini; “Ġnsanların vücutlarını hareketlerle zinde tutması ve geliĢtirmesi için okulda 

ve öğretmenler tarafından yapılan farklı bedensel hareketleri içeren ve çeĢitli spor dalları 

hakkında öğrencilere bilgi veren, ve oyun oynanan bir dersidir” Ģeklinde tanımlayabiliriz. 

Spor‟u ise “Ġnsanların yaĢamlarını daha sağlıklı ve eğlenceli sürdürmek, iyi vakit geçirmek, 

zinde, aktif olabilmek için düzenli olarak belirli bir dalda fiziksel etkinlikler ve faaliyetler 

sergilemeleri” Ģeklinde tanımlayabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Spor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 327 

 

 

GĠRĠġ 

Keten‟e (1972) göre, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın baĢlıca unsuru insan gücüdür. 

Ġnsanların günlük yaĢamlarını devam ettirebilmeleri, fiziksel ve ruhsal geliĢmelerini 

sağlamaları için beslenme, uyuma, barınma gibi ihtiyaçları yanında bedensel hareket içinde 

bulunmaları da  gereklidir. Çünkü spor hareketlerinin vücut yapısını geliĢtirici ve eğitici 

rolünün yanında, fikir ve ruh sağlığında da önemli bir rolü vardır. Özellikle genç nesillerin 

yapıcı ve yaratıcı olmasında, sosyal kaynaĢmada ve milli dayanıĢmanın sağlanmasında beden 

eğitimi ve sporun sosyal ve kültürel kalkınmada katkısı pek çoktur. Bu açıdan, etkili ve çekici 

bir eğitim unsuru olan beden eğitimi ve spora fonksiyonel ve modern eğitim modelinde, 

planlama faaliyeti içerisinde gereken önemin verilmesinde fayda vardır (Yergin, 2002).  

UNESCO‟ ya göre, beden eğitimi ve spor gençlerin eğitimi için hayati önem taĢımaktadır. 

Gençler, beden eğitimi ve spor sayesinde nasıl kazanacaklarını, yenilgiyi nasıl kabul 

edeceklerini ve yarıĢma yaptıkları kiĢilere saygı duymayı öğrenirler 

(http://portal.unesco.org/education/). 

Fiziksel aktivite ve spora katılım kızlar ve erkeklerin geliĢimlerinde önemli fırsatlar sağlar, 

güç ve kuvveti arttırır, daha iyi kardiyovasküler fonksiyonlar sağlar, bağıĢıklık sistemini 

kuvvetlendirir, ahlaki değerlerin geliĢimine fırsatlar sağlar, kendilik farkındalığı ve sosyal 

iletiĢim becerilerini olumlu yönde geliĢtirir (Bunker, 1998). Bu yaklaĢımlardan hareketle 

Lumpkin‟e (1986) göre‟de beden eğitimin 3 önemli amacı vardır: 

 

BĠLĠġSEL AMAÇ 

 

 

Bilgi ve Anlama 

Vücut fonksiyonları, sağlık, büyüme ve geliĢme, Motor Öğrenme. 

Oyun kuralları, beceriler, stratejiler, Güvenlik 

 

 

DUYUġSAL  

AMAÇ 

Sosyal 
ve 

Duygusal 

Kendine güvenme, değer yargıları, kiĢilik geliĢimi, iletiĢim 

becerisi, nezaket, fair play 

Kendine kontrol etme, kendine disipline etme, eğlence, gevĢeme, 

kendine ifade etme, nasıl kazanacağını ve nasıl kaybedeceğini 

öğrenme 

 

PSĠKO-MOTOR 
Temel hareket 

becerileri 

Ve 

Fiziksel Fitnes 

Temel hareket modelleri, motorik beceriler, temel oyun becerileri, 

senzori-motorik beceriler. 

Kardiovasküler dayanıklık, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik, 

vucut kompozisyonu, denge, güç, sürat 

Tabloda beden eğitimi ile yapılacak etkinliklerin biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor 

geliĢime katkıda bulunacağı alanlar belirtilmiĢtir.  

Amerika Sağlık, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Birliği (AAHPER), beden eğitimin 5 

önemli amacını Ģöyle ifade etmiĢtir: 

1.Çocukların ve gençlerin seçtikleri aktivitelerle etkili ve becerikli bir Ģekilde hareket 

etmelerine yardımcı olmak, 

2.Çocukların ve gençlerin hareketi anlaması ve değerlendirebilmesini, hayatlarındaki 

öneminin kavraması 

3.Harekete bağlı olan belli bilimsel prensiplerin anlaması ve değerlendirilmesi, 

4.Ġnsanlar ve sporlar arasında daha iyi iliĢkiler kurmak, 

5. Organizmanın çeĢitli sistemlerin geliĢtirilmesi (Lumpkin, 2002). 

 



 328 

 

Beden eğitimi, fiziksel aktivite yoluyla, kiĢinin fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini 

optimum bir seviyede kazanması Ģeklinde tanımlanabilir (Lumpkin, 1998). BaĢka bir tanıma 

göre ise okul beden eğitimi programlarında fiziksel aktiviteler ile öğrenci geliĢimine, 

bilgisine, tutumlarına, motor ve davranıĢsal becerilerine eğlenceli katılım sağlamak amacıyla 

yapılan ve fiziksel devamlılık içeren aktif hayat Ģekline beden eğitimi denir (Pate, Corbin, 

Pangrazi, 1998). 

Beden eğitiminin ve sporun yapılıĢ Ģekli ve amacına bağlı olarak nasıl bir yapı 

içerisinde yer alacağı bazı araĢtırmacılara göre belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Lumpkine (2002) 

göre,  Beden eğitimi, spor ve egzersiz bilimi ortak kökenden gelmesine rağmen bilgi ve 

kendilerine ait disiplinler içermesinden dolayı birbirinden ayrılmaktadır. Sporun yeri tam 

olarak belli olmamasına rağmen egzersizle oyun arasında bir yerde olabilir. Rekreasyonel 

etkinliklerde belki spor olarak adlandırılabilir. Diğer taraftan kaya tırmanıĢı, paraĢütle 

yükseklerden atlamak da (skydiving) spor olarak tanımlanabilmektedir. Daha sert ve kurallı 

olarak yapılan, yüksek beceri gerektiren etkinliklerde atletizm yönü daha ağır basarak spor 

diye tanımlanabilmektedir.  

Beden eğitimi ve sporun yerini belirlemek için Lumpkin (2002), aĢağıdaki çizelgeyi 

oluĢturmuĢtur. 

 

 

Zindelik ve        YarıĢma 

Eğitim 

 

 *Beden Eğitimi      *Atletizm 

 

   *Egzersiz 

 

             *Rekreasyon 

                                                                                                                                                   Kural, yönetim 

 

 *Sporsal Oyunlar         *Spor              *Spor 

 

 

      *BoĢ zaman Etkinlikleri 

                *Oyun 

 

 

Eğlenceli        Yüksek Beceriler 

  

Etkinlikler 

        

      (Lumpkin, 2002) 
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 Egzersiz, fiziksel aktivite içerisinde pratik yapmak, güç harcamaktır. Oyun, 

kendiliğinden ortaya çıkan, eğlenme amacıyla yapılan etkinlikler, sporsal oyunlar, genelde 

kurallı oynanan kazanan ve kaybedenin olduğu oyunlar, serbest zaman etkinlikleri (leisure), 

sorumluluklardan uzak belki içerisinde fiziksel aktivite olmayan etkinlikler, rekreasyon, 

rahatlama, yenilenme amacıyla fiziksel veya fiziksel aktivite olmadan yapılan etkinlikler, 

atletizm ise önceden organize edilmiĢ, yüksek yarıĢma aktivitesi gerektiren ve beceri isteyen 

etkinliklerdir. Spor ise burada kurallı olan ve resmi yada gayrı resmi olarak kendi kendine 

veya rakibe karĢı bazen ödül bazen eğlence yapılan fiziksel aktivitelerdir. Beden eğitimi ise 

okul sınırları içerisinde resmi olarak yapılan fiziksel aktiviteleri kapsar. Beden eğitiminin 

içerisinde zihinsel, sosyal ve bedensel becerilerin geliĢmesi hedeflenmiĢtir. Kaliteli beden 

eğitimi programları sayesinde sağlık açısından iyi duruma gelen ve enerjik olan öğrenci 

sadece okuldaki görevlerini değil aynı zamanda günlük hayattaki görevlerinide baĢarıyla 

yerine getirir. (Lumpkin, 2002) 

Açıklamalardan hareketle beden eğitimi ve sporun ilk amacı insanın “fiziği” 

etkilemektir. Fakat bu kadarla sınırlı olduğu düĢünmek yanlıĢtır, çünkü aynı zamanda, beden 

eğitiminde kullanılan fizik egzersizlerin çeĢidine göre fizyolojik, kullanılan yöntemlere göre 

pedagojik, etkilerine göre biyolojik ve organizasyon, Ģekline göre sosyal olduğunu da 

söylemek mümkündür.  

Literatürde beden eğitimi ve sporun farklılıkları yanı sıra birbirinden ayrılmaz 

olduğuda tartıĢılmaktadır. Mright‟e  (2000) göre, bir çok beden eğitimi aktivitesi büyük 

yaratıcılık gerektirir yada kendi doğası içerisinde yapılır ve spor yaĢantısı içerisinde bir 

eleman olarak yer alır bu nedenle birbirinden ayrılamaz. Whitehead‟e (2000) göre, fiziksel 

aktivitelerin büyük bir oranı sporu kapsarken, beden eğitimi ise bu aktivitelerin öğrenme 

yöntemlerini içerir. Farklı sporsal aktiviteler ile bu öğrenme yöntemlerine katkıda bulunulur. 

Yine politikacılara, medyaya ve meslek gruplarına göre beden eğitimi ve spor bir birinden 

farklı olmayan tanımlara sahiptir (Capel, 2000). 

Beden eğitimi ve sporda farklılıklar araĢtırmacılar tarafından tartıĢılmıĢtır. Capel 

(2000), beden eğitimi ve spor arasındaki farklılığı, beden eğitiminin merkezinde öğrenme 

olduğunu, sporun ise merkezinde fiziksel aktiviteler yolu ile ürün alma vardır ve öğrenme 

sonucunda sporsal etkinliklere katılım sağlanır Ģeklinde yorumlamaktadır ve aĢağıdaki tablo 

ile farklılıkları ortaya koymaktadır.  
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                  Beden eğitimi ve spor arasındaki farklılıklar (Capel,2000-a) 

BEDEN EĞĠTĠMĠ SPOR 

- Zorunlu bir faaliyettir 

- Eğitimsel yöntemdir 

- Okullarda yapılır 

- M.E.B.’in belirlediği bir plan ve program 

kuralları içerisinde meydana gelir. 

- Motorsal beceri geliĢimi içerir 

- Spora göre daha geniĢ bir kapsamı vardır 

- Zorunlu olmayan bir faaliyettir 

- Eğitsel yönü çok yoktur 

- Spor kulüplerinde yapılır 

- Uzman antrenörlerin belirlediği çerçevede 

yapılır. 

- Beden eğitimine göre daha karmaĢıktır 

- Mücadele vardır. 

 , 

Tablodan da anlaĢılacağı gibi beden eğitimi ve spor arasındaki farklarda en belirgin olarak 

beden eğitiminin zorunlu ve okullarda yapılıyor olması, sporun ise  bir zorunluluk olmadan ve 

eğitsel yönü çok olmayan faaliyetler içermesi Ģeklinde göze çarpmaktadır.  

Literatür incelendiğinde bazı kaynaklarda beden eğitimi ve spor birlikte, bazılarında farklı 

tanımlanmıĢtır. Bu tartıĢmaların uzun yıllar süreceği açıktır. Ancak Ģu ifade yadsınamaz 

Günümüz eğitimi felsefeleri kavramında, beden eğitiminin daha doğrusu “spor eğitimi” nin 

amaçları “beden” sözcüğünün ifade ettiklerinin çok ötesinde sosyal, fiziksel, duyuĢsal ve 

biliĢsel geliĢimler gibi amaçlara yönelmiĢtir (Açıkada, 1994). 

Tüm bu açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere beden eğitimi ve spor kavramlarının 

açıklanmasında veya tanımlanmasında bir netlik olmadığı görülebilmektedir. Ülkemizde de 

beden eğitimi ve spor kavramlarının tanımlanmasında da tam bir netlik olmamakla birlikte, 

beden eğitimi etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı‟nın denetimi altında resmi olarak 

yapılmaktadır. Bu bağlamda okul çağındaki gençlerin beden eğitimi ve spor kavramları 

hakkındaki görüĢlerinin saptanması ve bu kavramlardan ne anladıklarına bağlı olarak öğrenci 

gözüyle tanımlamaların yapılması önem taĢımaktadır.  

 

YÖNTEM  

AraĢtırma Grubu 

AraĢtırmaya; ilköğretim okullarında ve liselerde beden eğitimi ve spor dersine katılan 

öğrenciler, Hacettepe Üniversitesinde seçmeli beden eğitimi dersi alan ve Hacettepe 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler 

katılmıĢtır. 

AraĢtırmaya, 2004-2005 öğretim yılında Ankara‟nın merkez ilçelerindeki okullarda öğrenim 

gören ve rasgele örneklem yolu ile seçilen ilköğretim okullarından; 6. sınıflardan 36, 7. 

sınıflardan 35, 8. sınıflardan 33  öğrenci, liselerden; 9. sınıflardan 36, 10 sınıflardan 35 , 11. 

sınıflardan 34 öğrenci, Hacettepe Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünden 40, diğer 

bölümlerden 33 olmak üzere 73 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan toplam öğrenci sayısı 

282 kiĢidir. 

 

Veri  Toplama Aracı  

Veri toplama aracı, “Beden eğitimi nedir?”,“Spor nedir?”,“Beden eğitimi ile spor 

arasındaki fark nedir?”,“Beden eğitimi ve spor dersinde öğrendiklerinizi günlük 

yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca yazınız” Ģeklinde 4 

sorudan oluĢmaktadır. 

Verilerin  Toplanması 

 Veri toplama aracı araĢtırmacılar tarafından öğrencilere dağıtılarak sorulara cevap 

vermeleri istenmiĢ ve doldurulan formlar araĢtırmacılar tarafından geri toplanmıĢtır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde; önce öğrenci seviyesine göre gruplama yapılmıĢ, her grubun sorulara 

verdikleri cevaplara göre tanımlamalar kendi içerisinde sınıflandırılarak yazılmıĢtır. Daha 
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sonra bu cevapları verenlerin sayı ve yüzdelerine göre değerlendirme yapılarak yüzdelik 

olarak en fazladan en aza doğru cevaplar sıralanmıĢtır. 

BULGULAR 

Ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin veri toplama aracında yer alan sorulara verdikleri 

yanıtlar en fazla yüzdeye sahiplik derecesine göre sıralanmıĢ ve tablolaĢtırılmıĢtır. 

“Beden eğitimi nedir?” sorusuna iliĢkin bulgular. 
 

Tablo 1. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” 

sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
           Kız         Erkek  

Toplam 

Sayı %   Sayı % Sayı % 

1 Yapılan bir spor dalıdır. 3 15 5 31.2 8 22.2 

2 Oyun oynamaktır.  4 20 3 18.8 7 19.4 

3 Hareketler uygulanarak yapılan çalıĢmalardır.  4 20 2 12.5 6 16.7 

4 Öğretmenin öğrettiği, okulda yapılan  hareketlerdir. 4 20 2 12.5 6 16.7 

5 Haftada iki gün spor yapılan derstir. 2 10 1 6.2 3 8.3 

6 Çok sevdiğim bir derstir. 2 10 0 0 2 5.5 

7 Spor hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan derstir. 1 5 1 6.2 2 5.5 

8 Yeni bir Ģeyler öğrenmektir. 0 0 1 6.2 1 2.8 

9 Ġçinde çeĢitli hareketler olan bir spor etkinliğidir. 0 0 1 6.2 1 2.8 

  20 100 16 100 36 100 

 

  AraĢtırmaya katılan altıncı sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna 

verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Beden eğitimi 

nedir?” sorusuna 3‟ü (%15) kız, 5‟i (%31.2) erkek olmak üzere toplam 8 (%22.2) öğrenci 

“yapılan bir spor dalıdır” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 4‟ü (%20) kız, 3‟ü (%18.8) erkek 

olmak üzere toplam 7 (%19.4) öğrenci “oyun oynamaktır” cevabını vermiĢtir. Yine aynı 

soruya 4‟ü (%20) kız, 2‟si (%12.5) erkek olmak üzere toplam 6 (16.7) öğrenci “hareketler 

uygulanarak yapılan çalıĢmalardır.” cevabını vermiĢtir.  

 

Tablo 2. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” 

sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
         Kız         Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Öğretmenler tarafından okulda yapılan bir spor dersidir.  5 27.8 6 35.3 11 31.5 

2 Farklı bedensel hareketlerin yapıldığı bir derstir. 3 16.7 3 17.7 6 17.2 

3 Vücudumuzu sağlıklı Ģekilde eğitmek için çeĢitli  hareketler yapm. 2 11.1 3 17.7 5 14.3 

4 Spordur. 1 5.5 2 11.7 3 8.6 

5 Bedenin eğitilmesidir.  1 5.5 1 5.9 2 5.7 

6 Ġnsan sağlığını yerine getiren hareketlerdir.  0 0 1 5.9 1 2.8 

7 Haftada bir gün yaptığımız derstir. 1 5.5 0 0 1 2.8 

8 Spor aktivitelerini öğrenmek, kendini geliĢtirmek ve eğlenmektir.  1 5.5 0 0 1 2.8 

9 Oyun oynamaktır.  1 5.5 0 0 1 2.8 

10 Ġnsanın sağlıklı yaĢaması ve bedenini geliĢtirmesi için  bir eğitim dalı.  1 5.5 0 0 1 2.8 

11 Stres atmak için yapılan eğitimdir.  0 0 1 5.9 1 2.8 

12 Milli eğitim bakanlığı tarafından onaylanmıĢ bir derstir. 1 5.5 0 0 1 2.8 

13 Günlük yaĢantımızda kullandığımız hareketleri öğrenmektir.  1 5.5 0 0 1 2.8 

  18 100 17 100 35 100 
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AraĢtırmaya katılan yedinci sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna verdikleri 

yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir.  “Beden eğitimi nedir?” 

sorusuna 5‟i (%27.8) kız, 6‟sı (%35.3) erkek olmak üzere toplam 11 (%31.5) öğrenci 

“Öğretmenler tarafından okulda yapılan bir spor dersidir” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 3‟ü 

(%16.7) kız, 3‟ü (%17.7) erkek olmak üzere toplam 6 (%17.2) öğrenci “farklı bedensel 

hareketlerin yapıldığı bir derstir” cevabını vermiĢtir.  Yine aynı soruya 2‟si (%11.1) kız, 3‟ü 

(%17.7) erkek olmak üzere toplam 5 (%14.3) öğrenci “Vücudumuzu sağlıklı Ģekilde eğitmek 

için çeĢitli  hareketler yapmaktır.”  cevabını vermiĢtir. 

Tablo 3. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” 

sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
  Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Ġnsanların vücutlarını hareketlerle zinde tutması ve geliĢtirmesidir.                         6 40 9 50 15 45.5 

2 Okullarda spor dalları hakkında bilgi veren ve eğiten bir derstir.  2 13.3 4 22.2 6 18.1 

3 KiĢinin kendini geliĢtirmesi için yapılan cimnastik hareketleridir. 2 13.3 3 16.7 5 15.1 

4 Ġnsan sağlığı açısından gerekli olan faaliyetlerdir. 2 13.3 1 5.5 3 9.1 

5 Bedeni geliĢtirmek için okulda yapılan bir derstir. 1 6.7 1 5.5 2 6.1 

6 Spor yapmak için yapılan bir etkinliktir.  2 13.3 0 0 2 6.1 

  15 100 18 100 33 100 

 

AraĢtırmaya katılan sekizinci sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna verdikleri 

yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Beden eğitimi nedir?” 

sorusuna 6‟sı (%40) kız, 9‟u (%50) erkek olmak üzere toplam 15 (%45.5) öğrenci “Ġnsanların 

vücutlarını hareketlerle zinde tutması ve geliĢtirmesidir.” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 2‟si 

(%13.3) kız, 4‟ü (%22.2) erkek olmak üzere toplam 6 (%18.1) öğrenci “Okullarda çeĢitli spor 

dalları hakkında öğrencilere bilgi veren, onları bu konuda eğiten bir derstir.” cevabını 

vermiĢtir.  Yine aynı soruya 2‟si (%13.3) kız, 3‟ü (%16.7) erkek olmak üzere toplam 5 

(%15.1) öğrenci “KiĢinin kendini geliĢtirmesi için yapılan cimnastik hareketleridir.”  cevabını 

vermiĢtir. 

 

Tablo 4. AraĢtırmaya katılan 9. (lise1.) sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna 

verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
         Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Bedenimizi eğitmek ve  sağlığımızı korumak amaçlı yapılan hareketlerdir.  5 35.8 9 41 14 38.9 

2 Beden eğitimi öğretmeni tarafından yaptırılan bedensel etkinliklerdir.  4 28.5 4 18.2 8 22.2 

3 KiĢinin ruhsal ve bedensel geliĢimini tamamlamak için yaptığı hareketlerdir.  2 14.3 4 18.2 6 16.6 

4 Ġnsanın belirli hareketler ve tekniklerle bedenini geliĢtirmesidir.  0 0 4 18.2 4 11.1 

5 Günlük yaĢamı kolaylaĢtırmak ve bedeni zinde tutmak amacıyla yapılan 

hareketlerdir. 
2 14.3 1 4.5 3 8.3 

6 Ġnsanın vücudunu geliĢtiren eğitim ve öğretimdir.  1 7.1 0 0 1 2.8 

  14 100 22 100 36 100 

 

AraĢtırmaya katılan lise 1. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna verdikleri 

yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Beden eğitimi nedir?” 

sorusuna 5‟i (%35.8) kız, 9‟u (%41) erkek olmak üzere toplam 14 (%38.9) öğrenci 

“Bedenimizi eğitmek ve  sağlığımızı korumak amaçlı yapılan hareketlerdir.” cevabını 

vermiĢtir.  Aynı soruya 4‟ü (%28.5) kız, 4‟ü (%18.2) erkek olmak üzere toplam 8 (%22.2) 

öğrenci “Beden eğitimi öğretmeni tarafından yaptırılan bedensel etkinliklerdir.” cevabını 

vermiĢtir.   
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Tablo 5. AraĢtırmaya katılan 10. (lise 2.) sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna 

verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
         Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Sosyal etkinlik, beden sağlığı ve kiĢisel beceridir.  4 26.7 6 30 10 28.5 

2 Bedensel ve zihinsel geliĢimi tamamlamak için öğretmen  ile birlikte 

okulda yapılan hareketlerdir.  
5 33.3 4 20 9 25.8 

3 Ġnsanların sağlıklı ve zinde kalması için gerekli olan eğitimdir.  3 20 3 15 6 17.1 

4 Vücudu çeĢitli hareketlerle disipline sokmak ve zinde tutmaktır.  2 13.3 3 15 5 14.2 

5 Bedenin eğitilmesidir. 1 6.7 2 10 3 8.5 

6 Sağlık, mutluluk ve zinde kalmak için yapılan etkinliklerdir.  0 0 2 10 2 5.8 

    15 100 20 100 35 100 

 

 AraĢtırmaya katılan lise 2. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna 

verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir.  “Beden eğitimi 

nedir?” sorusuna 4‟ü (%26.7) kız, 6‟sı (%30) erkek olmak üzere toplam 10 (%28.5) öğrenci 

“Sosyal etkinlik, beden sağlığı ve kiĢisel beceridir.” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 5‟i 

(%33.3) kız, 4‟ü (%20) erkek olmak üzere toplam 9 (%25.8) öğrenci “Bedensel ve zihinsel 

geliĢimi tamamlamak için öğretmen  ile birlikte okulda yapılan hareketlerdir.” cevabını 

vermiĢtir.Yine aynı soruya 3‟ü (%20) kız, 3‟ü (%15) erkek olmak üzere toplam 6 (%17.1) 

öğrenci “Ġnsanların sağlıklı ve zinde kalması için gerekli olan eğitimdir.”  cevabını vermiĢtir. 

 

 

Tablo 6. AraĢtırmaya katılan 11. (lise 3.) sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna 

verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
         Kız         Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Sağlığı korumak, stres atmak ve rahatlamak amacıyla okullarda uygulanan 

bir derstir.  
6 37.6 6 33.3 12 35.2 

2 Sporun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilerin edinildiği derstir.  3 18.7 4 22.2 7 20.6 

3 Bedensel ve zihinsel geliĢimi sağlayan faaliyetlerin yapıldığı derstir.  3 18.7 2 11.1 5 14.7 

4 Eğitmenlerce beden ile ilgili hareket, bilgi ve tekniklerin öğretilmesidir.  3 18.7 2 11.1 5 14.7 

5 Sportif faaliyetlerin teknik olarak öğrenildiği derstir. 1 6.2 2 11.1 3 8.8 

6 Okullarda eğitim amaçlı olarak yapılan spor faaliyetleridir.  0 0 2 11.1 2 5.8 

  16 100 18 100 34 100 

 

AraĢtırmaya katılan lise 3. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna verdikleri 

yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Beden eğitimi nedir?” 

sorusuna 6‟sı (%37.6) kız, 6‟sı (%33.3) erkek olmak üzere toplam 12 (%35.2) öğrenci 

“Sağlığı korumak, stres atmak ve rahatlamak amacıyla okullarda uygulanan bir derstir.” 

cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 3‟ü (%18.7) kız, 4‟ü (%22.2) erkek olmak üzere toplam 7 

(%20.6) öğrenci “Sporun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilerin edinildiği derstir.” cevabını 

vermiĢtir. Yine aynı soruya 3‟ü (%18.7) kız, 2‟si (%11.1) erkek olmak üzere toplam 5 

(%14.7) öğrenci “Bedensel ve zihinsel geliĢimi sağlayan faaliyetlerin yapıldığı derstir.”  

cevabını vermiĢtir. 
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Tablo 7. AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna 

verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
         Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Bedenin hareketler yoluyla bilinçli olarak istenilen Ģekle getirilmesi için 

yapılan hareketlerdir 

8 
21 6 17.1 14 19.2 

2 Bireyin fiziksel ve psiko-motor becerilerinin geliĢtirilmesini sağlamak 

amacıyla yapılan etkinliklerdir. 

6 
15.8 6 17.1 12 16.5 

3 Ġnsanın, fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak geliĢimine yardımcı olan bir 

eğitim biçimidir. 

4 
10.5 4 11.5 8 11 

4 Ders kapsamında yapılan ve fiziksel olarak verilen eğitimdir. 2 5.3 5 14.2 7 9.4 

5 Hareketlerin kaslar yardımı ile belli bir düzen içinde yapılmasıdır. 4 10.5 3 8.6 7 9.4 

6 Okul döneminde örencilerin en çok sevdikleri, rahat ve istedikleri gibi 

hareket yaparak ve eğlenerek öğrenme sağlayan derstir. 

2 
5.3 4 11.5 6 8.2 

7 Okullarda, öğretmen önderliğinde yapılan ve çeĢitli spor dallarının 

tanıtıldığı bir programdır. 

3 
8 2 5.7 5 6.9 

8 Bireyin fiziksel olarak vücudunu tanıması ve onu kullanmayı 

öğrenmesidir. 

2 
5.3 1 2.8 3 4.2 

9 Vücudu bilimsel olarak hazırlanmıĢ yöntemlerle zinde tutma 

çalıĢmalarıdır. 

2 
5.3 1 2.8 3 4.2 

10 Ġnsanların bedensel ve ruhsal olarak çeĢitli faaliyetlerle terbiye 

edilmesidir. 

1 
2.6 1 2.8 2 2.7 

11 Sportif etkinliklerin belli bir program dahilinde düzenlenmesidir. 1 2.6 1 2.8 2 2.7 

12 Bireyin geliĢim özellikleri göz önünde bulundurularak uygun sportif 

faaliyetlerde bulundurmaktır. 

1 
2.6 1 2.8 2 2.7 

13 Sağlıklı kalmak için yapılan alıĢtırmalardır. 1 2.6 0 0 1 1.4 

14 Ġnsanın kendi bedeniyle belli kurallara bağlı kalarak iletiĢimde 

bulunmasıdır. 

1 
2.6 0 0 1 1.4 

  38 100 35 100 73 100 

 

 AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin “Beden eğitimi nedir?” sorusuna 

verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Beden eğitimi 

nedir?” sorusuna 8‟i (%21) kız, 6‟sı (%17.1) erkek olmak üzere toplam 14 (%19.2) öğrenci 

“Bedenin hareketler yoluyla bilinçli olarak istenilen Ģekle getirilmesi için yapılan 

hareketlerdir.” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 6‟sı (%15.8) kız, 6‟sı (%17.1) erkek olmak 

üzere toplam 12 (%16.5) öğrenci “Bireyin fiziksel ve psiko-motor becerilerinin 

geliĢtirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinliklerdir.” cevabını vermiĢtir.  

“Spor nedir?” sorusuna iliĢkin bulgular. 

Tablo 8. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna 

verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
         Kız         Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Günlük hayatımızda yaptığımız hareketlerdir.                        5 25 3 18.8 8 22.2 

2 Ġnsanların sağlıklı yaĢam için yaptıkları hareketlerdir. 4 20 3 18.8 7 19.4 

3 Kasları geliĢtirmektir.  2 10 3 18.8 5 13.9 

4 KoĢmak, hareket etmektir.  3 15 2 12.5 5 13.9 

5 Maç yapmaktır. 3 15 2 12.5 5 13.9 

6 Sağlımıza iyi gelen,oyun oynamamızı sağlayan eğitimdir.  1 5 1 6.2 2 5.5 

7 Zayıflama hareketleri yapmaktır.  1 5 1 6.2 2 5.5 

8 ÇeĢitli aletlerle yapılan egzersizdir.  1 5 0 0 1 2.8 

9 Ġnsanın beden ve zekasını açan hareketlerdir.  0 0 1 6.2 1 2.8 

  20 100 16 100 36 100 
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 AraĢtırmaya katılan altıncı sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna verdikleri 

yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir.  “Spor nedir?” sorusuna 5‟i 

(%25) kız, 3‟ü (%18.8) erkek olmak üzere toplam 8 (%22.2) öğrenci “günlük hayatımızda 

yaptığımız hareketlerdir” cevabını vermiĢtir. Aynı soruya 4‟ü (%20) kız, 3‟ü (%18.8) erkek 

olmak üzere toplam 7 (%19.4) öğrenci “Ġnsanların sağlıklı yaĢam için yaptıkları hareketlerdir” 

cevabını vermiĢtir.   

 

Tablo 9. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna 

verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
         Kız         Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Günlük yaĢantımızda yaptığımız hareketlerdir. 8 44.4 2 11.7 10 28.5 

2 Sağlığımızı korumak için yaptığımız hareketlerdir.  4 22.2 4 23.6 8 22.9 

3 Vücudun geliĢtirilmesi için yapılan hareketlerdir.  0 0 5 29.5 5 14.3 

4 Bedensel ve zihinsel eğitimle birlikte eğlence sağlayan iĢlerdir. 1 5.5 2 11.7 3 8.6 

5 Belirli günlerde yapılan hareketlerdir.  0 0 2 11.7 2 5.7 

6 Zayıflamak ve stres atmak amacıyla yapılan hareketlerdir.  0 0 2 11.7 2 5.7 

7 Kendimizi koruma amaçlı yaptığımız hareketlerdir.  1 5.5 0 0 1 2.8 

8 ÇeĢitli kurallarla oynana oyundur.  1 5.5 0 0 1 2.8 

9 Isınma hareketleridir.  1 5.5 0 0 1 2.8 

10  Farklı spor dallarını içeren bir alandır.  1 5.5 0 0 1 2.8 

11 Beden ve ruhunu dinlendirmek için yapılan hareketlerdir.  1 5.5 0 0 1 2.8 

  18 100 17 100 35 100 

 

 AraĢtırmaya katılan  yedinci sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna verdikleri 

yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Spor nedir?” sorusuna 8‟i 

(%44.4) kız, 2‟si (%11.7) erkek olmak üzere toplam 10 (%28.5) öğrenci “Günlük 

yaĢantımızda yaptığımız hareketlerdir.” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 4‟ü (%22.2) kız, 4‟ü 

(%23.6) erkek olmak üzere toplam 8 (%22.9) öğrenci “Sağlığımızı korumak için yaptığımız 

hareketlerdir.” cevabını vermiĢtir.  

 

Tablo 10. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna 

verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
         Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 BoĢ vakitlerde her yerde sağlık amaçlı yapılan faaliyetlerdir.  9 60 3 16.7 12 36.2 

2 Futbol, voleybol, basketbol gibi çeĢitli branĢlarda iki rakip takım 

arasında yapılan faaliyetlerdir.  
2 13.3 6 33.3 8 24.2 

3 Vücudumuzun geliĢmesi için gerekli olan faaliyetlerdir.  3 20 4 22.2 7 21.2 

4 Ġnsanların kilo sorunun çözmek için yaptıkları faaliyetlerdir.  1 6.7 2 11.2 3 9.1 

5 Bazı faaliyetleri yapabilme ve baĢarabilme becerisidir.  0 0 1 5.5 1 3.1 

6 Spor toptur, top spordur.  0 0 1 5.5 1 3.1 

7 Düzenli olarak yapılan faaliyetlerdir.  0 0 1 5.5 1 3.1 

  15 100 18 100 33 100 
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AraĢtırmaya katılan sekizinci sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar 

önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Spor nedir?” sorusuna 9‟u (%60) kız, 

3‟ü (%16.7) erkek olmak üzere toplam 12 (%36.2) öğrenci “BoĢ vakitlerde her yerde sağlık 

amaçlı yapılan faaliyetlerdir.” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 2‟si (%13.3) kız, 6‟sı (%33.3) 

erkek olmak üzere toplam 8 (%24.2) öğrenci “Futbol, voleybol, basketbol gibi çeĢitli 

alanlarda iki rakip takım arasında yapılan faaliyetlerdir.” cevabını vermiĢtir.  Yine aynı soruya 

3‟ü (%20) kız, 4‟ü (%22.2) erkek olmak üzere toplam 7 (%21.2) öğrenci “Vücudumuzun 

geliĢmesi için gerekli olan faaliyetlerdir.”  cevabını vermiĢtir. 

 

 

Tablo 11. AraĢtırmaya katılan 9. (lise1) sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna verdikleri 

cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
         Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Ġnsanların yaĢamlarını daha sağlıklı sürdürmeleri için düzenli olarak 

yaptıkları faaliyetlerdir. 
6 42.9 12 54.5 18 50 

2 Belirli bir dalda yapılan fiziksel etkinliklerdir.  4 28.5 2 9.1 6 16.6 

3 Belirli bir disipline  ve kurallara uyarak yöntemli çalıĢmalara dayanan 

eğlenme, güç harcama, mücadele yollu yapılan beden hareketleridir.  
2 14.3 1 4.5 3 8.3 

4 Vücudu geliĢtirmek için yapılan hareketlerdir. 0 0 3 13.7 3 8.3 

5 Kültür- fizik hareketleri yapmaktır.  0 0 2 9.1 2 5.5 

6 Ġnsanın herhangi bir spor dalında uzmanlaĢıp, profesyonel olarak 

oynamasıdır.  
2 14.3 0 0 2 5.5 

7 Stres atmak için yapılan etkinliklerdir.  0 0 1 4.5 1 2.8 

8 Sağlıklı yaĢam ve para kazanmak amacıyla yapılan etkinliklerdir.  0 0 1 4.5 1 2.8 

  14 100 22 100 36 100 

 

 AraĢtırmaya katılan lise 1. sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna verdikleri 

yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Spor nedir?” sorusuna 6‟sı 

(%42.9) kız, 12‟si (%54.5) erkek olmak üzere toplam 18 (%50) öğrenci “Ġnsanların 

yaĢamlarını daha sağlıklı sürdürmeleri için düzenli olarak yaptıkları faaliyetlerdir.” cevabını 

vermiĢtir.  Aynı soruya 4‟ü (%28.5) kız, 2‟si (%9.1) erkek olmak üzere toplam 6 (%16.6) 

öğrenci “Belirli bir dalda yapılan fiziksel etkinliklerdir.” cevabını vermiĢtir.   

 

Tablo 12. AraĢtırmaya katılan 10. (lise 2) sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna 

verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
         Kız        Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Sağlıklı bir yaĢam sürmek için düzenli olarak yapılan hareketlerdir. 6 40 7 35 13 37.1 

2 Beden eğitiminde öğrenilen hareketlerin günlük yaĢamda 

tekrarlanmasıdır. 
3 20 4 20 7 20 

3 Ġnsanların ömrünü uzatmak ve kendilerini geliĢtirmek için 

yaptıkları hareketlerdir.  
2 13.3 3 15 5 14.2 

4 Vücudu Ģekle sokmak amacıyla günlük olarak yapılan 

egzersizlerdir.  
3 20 2 10 5 14.2 

5 Çok yönlü bir eğitim dalıdır.  1 6.7 2 10 3 8.5 

6 Sağlıklı kalmak için vücudun eğitilmesidir.  0 0 2 10 2 5.8 

  15 100 20 100 35 100 
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AraĢtırmaya katılan lise 2. sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar 

önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Spor nedir?” sorusuna 6‟sı (%40) kız, 

7‟si (%35) erkek olmak üzere toplam 13 (%37.1) öğrenci “Sağlıklı bir yaĢam sürmek için 

düzenli olarak yapılan hareketlerdir.” cevabını vermiĢtir. Aynı soruya 3‟ü (%20) kız, 4‟ü 

(%20) erkek olmak üzere toplam 7 (%20) öğrenci “Beden eğitiminde öğrenilen hareketlerin 

günlük yaĢamda tekrarlanmasıdır.” cevabını vermiĢtir.Yine aynı soruya 2‟si (%13.3) kız, 3‟ü 

(%15) erkek olmak üzere toplam 5 (%14.2) öğrenci “Ġnsanların ömrünü uzatmak ve 

kendilerini geliĢtirmek için yaptıkları hareketlerdir.”  cevabını vermiĢtir. 

 

Tablo 13. AraĢtırmaya katılan 11. (lise 3) sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna 

verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 

 
         Kız         Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Kendimizi zinde hissetmek ve sağlıklı bir yaĢam sürmek için 

düzenli olarak yapılan faaliyetlerdir.  
5 31.2 6 33.3 11 32.3 

2 Sağlık ve eğlence amaçlı olarak yapılan fiziksel etkinliklerdir.  2 12.5 4 22.2 6 17.6 

3 Belirli  kuralları  olan ve müsabaka içeren faaliyetlerdir. 3 18.7 3 16.7 6 17.6 

4 ÇeĢitli dallara ayrılmıĢ fiziksel ve zihinsel olarak yapılan 

etkinliklerdir.  
2 12.5 2 11.1 4 11.8 

5 Kazanılan becerilerin sergilenmesidir.  2 12.5 1 5.5 3 8.8 

6 Profesyonel ya da amatörce yapılan etkinliklerdir.  2 12.5 1 5.5 3 8.8 

7 Kimi zaman zevk, kimi zaman ticari kazanç, kimi zaman 

sağlıklı yaĢam için yapılan faaliyetlerdir. 
0 0 1 5.5 1 2.9 

  16 100 18 100 34 100 

 

AraĢtırmaya katılan lise 3. sınıf öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar 

önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Spor nedir?” sorusuna 5‟i (%31.2) kız, 

6‟sı (%33.3) erkek olmak üzere toplam 11 (%32.3) öğrenci “Kendimizi zinde hissetmek ve 

sağlıklı bir yaĢam sürmek için düzenli olarak yapılan faaliyetlerdir.” cevabını vermiĢtir.  Aynı 

soruya 2‟si (%12.5) kız, 4‟ü (%22.2) erkek olmak üzere toplam 6 (%17.6) öğrenci “Sağlık ve 

eğlence amaçlı olarak yapılan fiziksel etkinliklerdir.” cevabını vermiĢtir. Yine aynı soruya 3‟ü 

(%18.7) kız, 3‟ü (%16.7) erkek olmak üzere toplam 6 (%17.6) öğrenci “Belirli  kuralları  olan 

ve müsabaka içeren faaliyetlerdir.”  cevabını vermiĢtir. 

 

Tablo 14. AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna verdikleri 

cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 

 
         Kız        Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Vücudumuzun daha sağlıklı, zinde, aktif olabilmesi için düzenli olarak 

yapılan aktivitelerdir. 
12 31.6 10 28.6 22 30.1 

2 Ġyi vakit geçirmek ve eğlenmek amacıyla yapılan hareketlerdir.  3 7.9 6 17.1 9 12.3 

3 Egzersiz yapmaktır. 4 10.5 4 11.5 8 11 

4 Fiziksel ve zihinsel aktivitelerin pratiğe döküldüğü alandır. 4 10.5 2 5.7 6 8.2 

5 YarıĢmadır, amacı vardır, kurala ve rekabete dayalıdır.  2 5.3 3 8.6 5 6.9 

6 Bedeni geliĢtiren eğlenceli bir iĢtir. 3 8 1 2.8 4 5.5 

7 BranĢlaĢmadır. 1 2.6 2 5.7 3 4.2 

8 Kas ve beyin sisteminin  koordineli olarak çalıĢtırılmasıdır. 1 2.6 2 5.7 3 4.2 

9 Sistemli beden eğitimidir. 1 2.6 1 2.8 2 2.7 

10 Özel amaçlı etkinliklerdir. 2 5.3 0 0 2 2.7 
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11 Beden eğitiminin daha geliĢmiĢidir. 1 2.6 0 0 1 1.4 

12 KiĢinin kendi isteği doğrultusunda amatör veya profesyonel olarak yapılan 

uğraĢıdır. 
0 0 1 2.8 1 1.4 

13 Terlemektir. 1 2.6 0 0 1 1.4 

14 Ġnsanoğlunun vazgeçemeyeceği bir ihtiyaçtır. 0 0 1 2.8 1 1.4 

15 Bedenin geliĢtirildikten sonra denenmesi ve ölçülmesi iĢlemidir. 1 2.6 0 0 1 1.4 

16 Belirli bir disiplin içinde olmadan yapılan hareketlerdir. 1 2.6 0 0 1 1.4 

17 Bir iĢ, meslek, bilim dalıdır. 0 0 1 2.8 1 1.4 

18 Göreceli bir kavramdır. 0 0 1 2.8 1 1.4 

19 Bilmiyorum. 1 2.6 0 0 1 1.4 

  38 100 35 100 73 100 

 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin “Spor nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar 

önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. “Spor nedir?” sorusuna 12‟si (%31.6) 

kız, 10‟u (%28.6) erkek olmak üzere toplam 22 (%30.1) öğrenci “Vücudumuzun daha 

sağlıklı, zinde, aktif olabilmesi için düzenli olarak yapılan aktivitelerdir.” cevabını vermiĢtir.  

Aynı soruya 3‟ü (%7.9) kız, 6‟sı (%17.1) erkek olmak üzere toplam 9 (%12.3) öğrenci “Ġyi 

vakit geçirmek ve eğlenmek amacıyla yapılan hareketlerdir.” cevabını vermiĢtir. Yine aynı 

soruya 4‟ü (%10.5) kız, 4‟ü (%11.5) erkek olmak üzere toplam 8 (%11) öğrenci “Egzersiz 

yapmaktır.”  cevabını vermiĢtir. 

 

 

“Beden eğitimi ile spor arasındaki fark nedir?” sorusuna iliĢkin bulgular. 

 

Tablo 15.AraĢtırmaya katılan ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor 

arasındaki fark nedir?” sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve 

yüzdeleri. 
         Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Ġkisi de aynıdır, fark yoktur.  4 20 6 37.5 10 27.7 

2 Beden eğitimi bir ders, spor günlük hayatımızda yaptığımız hareketler   5 25 2 12.5 7 19.4 

3 Beden eğitiminde maç yaparız, sporda koĢarız.  3 15 3 18.8 6 16.7 

4 Beden eğitiminde hareket yaparız, sporda çok Ģey yaparız. 2 10 3 18.8 5 13.9 

5 Beden eğitimi okulda yapılır, spor ise kendi isteğimizle yapılır.   3 15 1 6.2 4 11.1 

6 Beden eğitimi,spor yaparak yaptığımız iĢ; spor ise koĢmak, yürümektir. 1 5 0 0 1 2.8 

7 Beden eğitimi oyun, spor ise ısınma hareketleridir.  1 5 0 0 1 2.8 

8 Beden eğitiminde oyun oynarız, sporda ise güç sağlarız.  1 5 0 0 1 2.8 

9 Beden eğitimi belirli günlerde yapılır, spor ise günlük yapılır.  0 0 1 6.2 1 2.8 

  20 100 16 100 36 100 

 

AraĢtırmaya katılan  altıncı sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ile spor arasındaki farkı yazar 

mısınız” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya 4‟ü (%20) kız, 6‟sı (%37.5) erkek olmak üzere toplam 10 (%27.7) öğrenci “ikisi de 

aynıdır, fark yoktur” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 5‟i (%25) kız, 2‟si (%12.5) erkek olmak 

üzere toplam 7 (%19.4) öğrenci “Beden eğitimi bir derstir, spor günlük hayatımızda 

yaptığımız hareketlerdir.” cevabını vermiĢtir.  Yine aynı soruya 3‟ü (%15) kız, 3‟ü (%18.8) 

erkek olmak üzere toplam 6 (%16.7) öğrenci “beden eğitiminde maç yaparız, sporda koĢarız”  

cevabını vermiĢtir. 
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Tablo 16. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor 

arasındaki fark nedir?” sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve 

yüzdeleri. 
         Kız         Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Beden eğitimi okulda hareket yapılan derstir, spor ise  sağlığı koruma amaçlı 

yapılır.  
6 33.4 4 23.5 10 28.5 

2 Beden eğitimi hareketlerin öğrenilmesidir, spor ise uygulama yapılmasıdır.  2 11.1 1 5.9 3 8.6 

3 Fark yoktur.  2 11.1 1 5.9 3 8.6 

4 Beden eğitiminde hareket yapılır, sporda kurallı oyunlar vardır.  2 11.1 1 5.9 3 8.6 

5 Beden eğitiminde maç yapıyoruz, sporda hareket yapıyoruz.  1 5.5 2 11.7 3 8.6 

6 Beden eğitiminde vücudu eğitme, sporda sağlıklı yaĢama amacı vardır. 1 5.5 1 5.9 2 5.7 

7 Beden eğitimi öğretmenle yapılır, sporu kendimiz yaparız.  1 5.5 1 5.9 2 5.7 

8 Beden eğitimi harekettir, spor vücut geliĢtirmedir.  0 0 2 11.7 2 5.7 

9 Beden eğitiminde hareket vardır, sporda koĢulur. 0 0 1 5.9 1 2.8 

10 Beden eğitimi cimnastik aletleriyle yapılır,spor eğlence amaçlıdır.  0 0 1 5.9 1 2.8 

11 Beden eğitimi zihni geliĢtirir, spor ise kiloları eritir.  0 0 1 5.9 1 2.8 

12 Beden eğitiminde hareket öğreniyoruz, sporda bir Ģey öğrenmiyoruz. 1 5.5 0 0 1 2.8 

13  Beden eğitimi sağlık için yapılır, spor branĢlara ayrılır.  1 55 0 0 1 2.8 

14 Beden eğitimi kendi vücudumuzla yapılan hareketler, spor çeĢitli aletlerle 

yapılan hareketlerdir.  
0 0 1 5.9 1 2.8 

15 Beden eğitimi derstir, spor ise aktivitedir.  1 5.5 0 0 1 2.8 

  18 100 17 100 35 100 

 

AraĢtırmaya katılan  yedinci sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ile spor arasındaki farkı yazar 

mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya, 6‟sı (%33.4) kız, 4‟ü (%23.5) erkek olmak üzere toplam 10 (%28.5) öğrenci “Beden 

eğitimi okulda hareket yapılan derstir, spor ise  sağlığı koruma amaçlı yapılır.” cevabını 

vermiĢtir.  Aynı soruya 2‟si (%11.1) kız, 1‟i (%5.9) erkek olmak üzere toplam 3 (%8.6) 

öğrenci “Beden eğitimi hareketlerin öğrenilmesidir, spor ise uygulama yapılmasıdır.” cevabını 

vermiĢtir. Yine aynı soruya, 2‟si (%11.1) kız, 1‟i (%5.9) erkek olmak üzere toplam 3 (%8.6) 

öğrenci “fark yoktur.” cevabını vermiĢtir. 

 

  

Tablo 17. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor 

arasındaki fark nedir?” sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve 

yüzdeleri. 
  Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Beden eğitimi okulda öğretmenle, spor her yerde kendi kendimize yapılır. 4 26.6 5 27.8 9 27.1 

2 Beden eğitimi vücudu geliĢtirir, spor sağlık içindir.  4 26.6 3 16.7 7 21.2 

3 Beden eğitimi sporu içine alır, spor ise her bir dalın faaliyetidir.  2 13.3 4 22.2 6 18 

4 Beden eğitiminde hareket,sporda ise maç yapılır.  0 0 3 16.7 3 9.1 

5 Beden eğitimi vücudu geliĢtirir, spor takım oyunudur.  0 0 2 11.2 2 6.1 

6 Beden eğitiminde spor dalları vardır, sporda sağlıklı olma amacı vardır. 0 0 1 5.5 1 3.1 

7 Beden eğitimi zorunludur, spor seçmelidir. 1 6.7     0 0 1 3.1 

8 Beden eğitimi hobi, spor ise etkinliktir.  1 6.7 0 0 1 3.1 

9 Beden eğitimi bedenin eğitilmesi, spor ise vücudun Ģekillenmesidir.  1 6.7 0 0 1 3.1 

10 Beden eğitiminde kurallar öğrenilir, sporda ise uygulanır.  1 6.7 0 0 1 3.1 

11 Fark yoktur.  1 6.7 0 0 1 3.1 

  15 100 18 100 33 100 
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AraĢtırmaya katılan sekizinci sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ile spor arasındaki farkı 

yazar mısınız” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi 

düzenlenmiĢtir. Soruya, 4‟ü (%26.6) kız, 5‟i (%27.8) erkek olmak üzere toplam 9 (%27.1) 

öğrenci “Beden eğitimi okulda öğretmenle yapılır, spor her yerde kendi kendimize yapılır.” 

cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 4‟ü (%26.6) kız, 3‟ü (%16.7) erkek olmak üzere toplam 7 

(%21.2) öğrenci “Beden eğitimi vücudu geliĢtirir, spor sağlık içindir”. cevabını vermiĢtir.  

Yine aynı soruya 2‟si (%13.3) kız, 4‟ü (%22.2) erkek olmak üzere toplam 6 (%18) öğrenci 

“Beden eğitimi sporu içine alır, spor ise her bir dalın faaliyetidir.”  cevabını vermiĢtir. 

 

 

Tablo 18.AraĢtırmaya katılan 9. (lise 1). sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor 

arasındaki fark nedir?” sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve 

yüzdeleri. 

 
         Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Beden eğitimi derste yapılan hareketler, spor ise günlük yaĢantımızda 

düzenli yaptığımız hareketlerdir.  
4 28.5 4 18.2 8 22.2 

2 Fark yoktur. 3 21.4 4 18.2 7 19.4 

3 Beden eğitimi  sağlıklı olmak için, spor iyi vakit geçirmek için yapılır.  2 14.3 2 9.1 4 11.1 

4 Beden eğitimi zorunludur,spor zevk için yapılır.  1 7.1 2 9.1 3 8.3 

5 Beden eğitimi vücudu geliĢtirmek için, spor ise ruhsal geliĢimi  

tamamlamak amaçlı yapılır.  
2 14.3 1 4.5 3 8.3 

6 Beden eğitimi eğitseldir, spor sağlığımızı korumak içindir.  0 0 3 13.7 3 8.3 

7 Beden eğitimi geliĢimi tamamlamak için, spor uygulama yapmak içindir.  0 0 2 9.1 2 5.5 

8 Beden eğitimi vücudu geliĢtirmek için, spor hobi olarak yapılır.  0 0 2 9.1 2 5.5 

9 Beden eğitimi daha dar, spor daha kapsamlıdır.  0 0 2 9.1 2 5.5 

10 Beden eğitimi çocukların yaptığı, spor ise her yaĢtan insanın yaptığı 

etkinliklerdir.  
1 7.1 0 0 1 2.8 

11 Beden eğitimi vücudu geliĢtiren eğitim ve öğretim amaçlı, spor belirli 

disiplin ve kurallara uyarak yapılır.  
1 7.1 0 0 1 2.8 

  14 100 22 100 36 100 

 

AraĢtırmaya katılan lise 1. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ile spor arasındaki farkı yazar 

mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya, 4‟ü (%28.5) kız, 4‟ü  (%18.2) erkek olmak üzere toplam 8 (%22.2) öğrenci “Beden 

eğitimi derste yapılan hareketler, spor ise günlük yaĢantımızda düzenli yaptığımız 

hareketlerdir.” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 3‟ü (%21.4) kız, 4‟ü (%18.2) erkek olmak 

üzere toplam 7 (%19.4) öğrenci “Fark yoktur.” cevabını vermiĢtir.  Yine aynı soruya 2‟si 

(%14.3) kız, 2‟si  (%9.1) erkek olmak üzere toplam 4 (%11.1) öğrenci “Beden eğitimi  

sağlıklı olmak için, spor iyi vakit geçirmek için yapılır.”  cevabını vermiĢtir. 
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Tablo 19. AraĢtırmaya katılan 10. (lise 2) sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor 

arasındaki fark nedir?” sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve 

yüzdeleri. 

 
         Kız        Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Beden eğitimi okulda öğretmen eĢliğinde yapılan faaliyetler, spor ise 

günlük yaĢamda sağlık ve eğlence amaçlı yapılan faaliyetler.  
6 40 8 40 14 40 

2 Beden eğitimi bedenini eğitilmesi, spor ise sağlıklı kalmak amacıyla 

yapılır. 
4 26.7 5 25 9 25.8 

3 Beden eğitiminde kuralları öğreniriz  spor yaparken onları uygularız.  2 13.3 3 15 5 14.2 

4 Fark yoktur. 1 6.7 3 15 4 11.4 

5 Beden eğitimi vücudu, spor ise hem vücudu hem beyni geliĢtirir. 2 13.3 1 5 3 8.5 

  15 100 20 100 35 100 

 

AraĢtırmaya katılan lise 2. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor arasındaki farkı yazar 

mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya, 6‟sı (%40) kız, 8‟i (%40) erkek olmak üzere toplam 14 (%40) öğrenci “Beden eğitimi 

okulda öğretmen eĢliğinde yapılan faaliyetler, spor ise günlük yaĢamda sağlık ve eğlence 

amaçlı yapılan faaliyetlerdir.” cevabını vermiĢtir. Aynı soruya 4‟ü (%26.7) kız, 5‟i (%25) 

erkek olmak üzere toplam 9 (%25.8) öğrenci “Beden eğitimi bedenini eğitilmesi, spor ise 

sağlıklı kalmak amacıyla yapılır.” cevabını vermiĢtir. Yine aynı soruya 2‟si (%13.3) kız, 3‟ü 

(%15) erkek olmak üzere toplam 5 (%14.2) öğrenci “Beden eğitiminde kuralları öğreniriz  

spor yaparken onları uygularız..”  cevabını vermiĢtir. 

 

Tablo 20. AraĢtırmaya katılan 11. (lise 3) sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor 

arasındaki fark nedir?” sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve 

yüzdeleri. 

 
         Kız         Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Beden eğitimi öğretmen eĢliğinde okulda yapılır, spor ise zevk amaçlı 

düzenli olarak yapılan aktivitelerdir.  
4 25 5 27.7 9 26.4 

2 Beden eğitimi sağlık için, spor para kazanmak ve eğlence amaçlı yapılır.  3 18.7 3 16.7 6 17.6 

3 Fark yoktur.  3 18.7 2 11.1 5 14.7 

4 Beden eğitiminde öğrenme, sporda uygulama vardır.  2 12.5 2 11.1 4 11.8 

5 Beden eğitimi spor dalları hakkında bilgi verir, spor ise boĢ zamanları 

değerlendirmek için yapılan aktivitelerdir.  
2 12.5 2 11.1 4 11.8 

6 Beden eğitimi öğrenme amaçlı, spor sağlık amaçlıdır.  1 6.2 2 11.1 3 8.8 

7 Beden eğitimi sporun temelidir. 0 0 1 5.5 1 2.9 

8 Beden eğitimi özel günlerde ve törenlerde nasıl davranmamız gerektiğini 

öğretir, spor ise sağlıklı yaĢam içindir.  
0 0 1 5.5 1 2.9 

9 Beden eğitimi eğitimsel olarak yapılır, spor ise fiziksel beceri ve yetenek 

ister.  
1 6.2 0 0 1 2.9 

  16 100 18 100 34 100 

 

 

 

 



 342 

 

AraĢtırmaya katılan lise 3. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor arasındaki farkı yazar 

mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya, 4‟ü (%25) kız, 5‟i (%27.7) erkek olmak üzere toplam 9 (%26.4) öğrenci “Beden 

eğitimi öğretmen eĢliğinde okulda yapılır, spor ise zevk amaçlı düzenli olarak yapılan 

aktivitelerdir.” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 3‟ü (%18.7) kız, 3‟ü (%16.7) erkek olmak 

üzere toplam 6 (%17.6) öğrenci “Beden eğitimi sağlık için, spor para kazanmak ve eğlence 

amaçlı yapılır.” cevabını vermiĢtir. Yine aynı soruya 3‟ü (%18.7) kız, 2‟si (%11.1) erkek 

olmak üzere toplam 5 (%14.7) öğrenci “Fark yoktur.” cevabını vermiĢtir. 

 

Tablo 21. AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor arasındaki 

fark nedir?” sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
  Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Beden eğitimi uzmanlar denetiminde zorunlu olarak, spor ise kendi 

kendine yapılır. 
7 18.3 9 25.8 16 22 

2 Beden eğitimi hazırlık evresidir, spor daha sonra uygulama aĢamasıdır. 4 10.5 6 17.1 10 13.6 

3 Beden eğitimi öğrenme, spor etkinliktir. 3 8 4 11.5 7 9.4 

4 Fark yoktur. 4 10.5 2 5.7 6 8.2 

5 Beden eğitimi amaç, spor araçtır. 2 5.3 3 8.6 5 6.9 

6 Beden eğitimi sportif amaçlı, spor sağlık amaçlı yapılır. 4 10.5 1 2.8 5 6.9 

7 Beden eğitimi eğlence, spor rekabet ve heyecan içerir. 2 5.3 3 8.6 5 6.9 

8 Beden eğitimi sağlık amaçlıdır, spor daha kapsamlıdır. 3 8 1 2.8 4 5.5 

9 Beden eğitiminde vücut terbiye edilir, sporda iyi zaman geçirilir. 3 8 0 0 3 4.2 

10 Beden eğitimi daha genel ve basit, spor ise daha kompleks ve özeldir. 1 2.6 2 5.7 3 4.2 

11 Beden eğitimi sporu da kapsar. 2 5.3 0 0 2 2.7 

12 Beden eğitimi kuralsız, spor kurallıdır. 1 2.6 1 2.8 2 2.7 

13 Beden eğitimi kendini tanımak, spor farklı amaçlar (para, Ģöhret) için yap. 0 0 1 2.8 1 1.4 

14 Beden eğitimi zihinseldir, spor bedenseldir. 1 2.6 0 0 1 1.4 

15 Beden eğitiminde cimnastik ağırlıklıdır, sporda ise değildir. 1 2.6 0 0 1 1.4 

16 Beden eğitimi düzenli, spor düzensiz yapılır. 0 0 1 2.8 1 1.4 

17 Beden eğitimi belirli organlarla, spor tüm vücut ile yapılır. 0 0 1 2.8 1 1.4 

  38 100 35 100 73 100 

 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor arasındaki farkı yazar 

mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir.  

Soruya, 7‟si (%18.3) kız, 9‟u (%25.8) erkek olmak üzere toplam 16 (%22) öğrenci “Beden 

eğitimi uzmanlar denetiminde zorunlu olarak, spor ise kendi kendine yapılır..” cevabını 

vermiĢtir.  Aynı soruya 4‟ü (%10.5) kız, 6‟sı (%17.1) erkek olmak üzere toplam 10 (%13.6) 

öğrenci “Beden eğitimi hazırlık evresidir, spor daha sonra yapılır, uygulama aĢamasıdır.” 

cevabını vermiĢtir.  

 

 

“Beden eğitimi ile spor dersinde öğrendiklerinizi günlük yaĢantınızda uygulayabiliyor 

musunuz?” sorusuna iliĢkin bulgular. 
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Tablo 22. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin  “Beden eğitimi  ve spor 

dersinde öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? 

Uygulayabiliyorsanız kısaca yazınız”  sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre 

dağılımı ve yüzdeleri. 

 
  Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 BoĢ zamanlarımda mahallede oyun oynuyorum. 7 35 4 25 11 30.6 

2 KoĢuyorum.  4 20 4 25 8 22.2 

3 Uygulayamıyorum. 4 20 3 18.8 7 19.4 

4 Maç yaparken uyguluyorum.  2 10 4 25 6 16.7 

5 Voleybol oynuyorum. 2 10 1 6.2 3 8.3 

6 Bir Ģeyi kaldırırken uyguluyorum.   1 5 0 0 1 2.8 

  20 100 16 100 36 100 

 

AraĢtırmaya katılan  altıncı sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi  ve spor dersinde 

öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca 

yazınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya 7‟si (%35) kız, 4‟ü (%25) erkek olmak üzere toplam 11 (%30.6) öğrenci “BoĢ 

zamanlarımda mahallede oyun oynuyorum.” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 4‟ü (%20) kız, 

4‟ü (%25) erkek olmak üzere toplam 8 (%22.2) öğrenci “KoĢuyorum” cevabını vermiĢtir.  

Yine aynı soruya 4‟ü (%20) kız, 3‟ü (%18.8) erkek olmak üzere toplam 7 (%19.4) öğrenci 

“uygulayamıyorum”  cevabını vermiĢtir. 

 

Tablo 23.. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin  “Beden eğitimi  ve spor 

dersinde öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? 

Uygulayabiliyorsanız kısaca yazınız”  sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre 

dağılımı ve yüzdeleri. 
  Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Spor yaparken uyguluyorum. 9 50 6 35.3 15 43 

2 Uygulayamıyorum. 5 27.8 7 41.2 12 34.2 

3 KoĢarak uyguluyorum.  2 11.1 1 5.9 3 8.6 

4 Spor alanlarında uyguluyorum. 1 5.5 1 5.9 2 5.7 

5 Oyun oynarken uyguluyorum. 0 0 2 11.7 2 5.7 

6 Bayramlarda uyguluyorum. 1 5.5 0 0 1 2.8 

  18 100 17 100 35 100 

 

AraĢtırmaya katılan  yedinci sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi  ve spor dersinde 

öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca 

yazınız” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya, 9‟u (%50) kız, 6‟sı (%35.3) erkek olmak üzere toplam 15 (%43) öğrenci “Spor 

yaparken uyguluyorum.” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 5‟i (%27.8) kız, 7‟si (%41.2) erkek 

olmak üzere toplam 12 (%34.2) öğrenci “Uygulayamıyorum.” cevabını vermiĢtir.  
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Tablo 24. AraĢtırmaya katılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin  “Beden eğitimi  ve spor 

dersinde öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? 

Uygulayabiliyorsanız kısaca yazınız”  sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre 

dağılımı ve yüzdeleri. 

 
         Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Oyun oynarken uyguluyorum.  7 46.6 4 22.2 11 33.3 

2 Uygulayamıyorum.  3 20 5 27.8 8 24.2 

3 KoĢu, cimnastik ve ısınma hareketleri yaparken  uyguluyorum.  4 26.6 4 22.2 8 24.2 

4 Futbol oynarken uyguluyorum. 0 0 5 27.8 5 15.1 

5 Maç izlerken kuralları daha iyi anlıyorum.  1 6.7 0 0 1 3.1 

  15 100 18 100 33 100 

 

 AraĢtırmaya katılan sekizinci sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi  ve spor dersinde 

öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca 

yazınız” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya, 7‟si (%46.6) kız, 4‟ü (%22.2) erkek olmak üzere toplam 11 (%33.3) öğrenci “Oyun 

oynarken uyguluyorum.” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 3‟ü (%20) kız, 5‟i (%27.8) erkek 

olmak üzere toplam 8 (%24.2) öğrenci “Uygulayamıyorum.” cevabını vermiĢtir.  Yine aynı 

soruya 4‟ü (%26.6) kız, 4‟ü (%22.2) erkek olmak üzere toplam 8 (%24.2) öğrenci “KoĢu, 

cimnastik ve ısınma hareketleri yaparken uyguluyorum.”  cevabını vermiĢtir. 

 

 

Tablo 25. AraĢtırmaya katılan 9. (lise 1) sınıf  öğrencilerinin  “Beden eğitimi  ve spor 

dersinde öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? 

Uygulayabiliyorsanız kısaca yazınız”  sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre 

dağılımı ve yüzdeleri. 

 
         Kız         Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Oyun oynarken uyguluyorum. 4 28.5 13 59.1 17 47.3 

2 Uygulayamıyorum. 2 14.3 6 27.2 8 22.2 

3 Yaptığım spor branĢında uyguluyorum. 4 28.5 2 9.1 6 16.6 

4 Hızlı yürüyerek uyguluyorum. 3 21.4 0 0 3 8.3 

5 Sadece dıĢarıda yapılabilenleri uygulayabiliyorum.  1 7.1 1 4.5 2 5.5 

  14 100 22 100 36 100 

 

 AraĢtırmaya katılan lise 1. sınıf  öğrencilerinin “Beden eğitimi  ve spor dersinde 

öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca 

yazınız” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya, 4‟ü (%28.5) kız, 13‟ü  (%59.1) erkek olmak üzere toplam 17 (%47.3) öğrenci “oyun 

oynarken uyguluyorum” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 2‟si (%14.3) kız, 6‟sı (%27.2) erkek 

olmak üzere toplam 8 (%22.2) öğrenci “Uygulayamıyorum.” cevabını vermiĢtir.  Yine aynı 

soruya 4‟ü (%28.5) kız, 2‟si  (%9.1) erkek olmak üzere toplam 6 (%16.6) öğrenci “Yaptığım 

spor branĢında uyguluyorum.”  cevabını vermiĢtir. 
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Tablo 26.AraĢtırmaya katılan 10. (lise 2) sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi  ve spor dersinde 

öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca 

yazınız” sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 
 

         Kız         Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Kendi branĢımda uyguluyorum. 4 26.7 6 30 10 28.5 

2 KoĢuyorum. 4 26.7 4 20 8 22.9 

3 Uygulayamıyorum. 3 20 4 20 7 20 

4 Sık sık maç yaparak uyguluyorum. 3 20 3 15 6 17.1 

5 Kültür – fizik hareketleri yapıyorum. 1 6.7 2 10 3 8.5 

6 Oyun oynarken uyguluyorum. 0 0 1 5 1 2.8 

  15 100 20 100 35 100 

 

AraĢtırmaya katılan lise 2. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi  ve spor dersinde 

öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca 

yazınız” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya, 4‟ü (%26.7) kız, 6‟sı (%30) erkek olmak üzere toplam 10 (%28.5) öğrenci “Kendi 

branĢımda uyguluyorum.” cevabını vermiĢtir. Aynı soruya 4‟ü (%26.7) kız, 4‟ü (%20) erkek 

olmak üzere toplam 8 (%22.9) öğrenci “KoĢuyorum..” cevabını vermiĢtir. Yine aynı soruya 

3‟ü (%20) kız, 4‟ü (%20) erkek olmak üzere toplam 7 (%20) öğrenci “Uygulayamıyorum.”  

cevabını vermiĢtir.  

 

Tablo 27. AraĢtırmaya katılan 11. (lise 3) sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi ve spor dersinde 

öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca 

yazınız” sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 

 
         Kız         Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Uygulayamıyorum. 6 37.5 8 44.4 14 41.1 

2 Oyun oynarken, maç yaparken uyguluyorum. 2 12.5 5 27.7 7 20.6 

3 Kendi branĢımda uyguluyorum. 2 12.5 4 22.2 6 17.6 

4 Kültür – fizik hareketleri yapıyorum. 4 25 0 0 4 11.7 

5 Düzenli olarak yürüyüĢ yapıyorum. 2 12.5 1 5.5 3 8.8 

  16 100 18 100 34 100 

 

AraĢtırmaya katılan lise 3. sınıf öğrencilerinin “Beden eğitimi  ve spor dersinde öğrendiklerinizi günlük 

yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca yazınız?” sorusuna 

verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. Soruya, 6‟sı (%37.5) 

kız, 8‟i (%44.4) erkek olmak üzere toplam 14 (%41.1) öğrenci “Uygulayamıyorum.” cevabını 

vermiĢtir.  Aynı soruya 2‟si (%12.5) kız, 5‟i (%27.7) erkek olmak üzere toplam 7 (%20.6) 

öğrenci “Oyun oynarken, maç yaparken uyguluyorum.” cevabını vermiĢtir. Yine aynı soruya 

2‟si (%12.5) kız, 4‟ü (%22.2) erkek olmak üzere toplam 6 (%17.6) öğrenci “Kendi branĢımda 

uyguluyorum.” cevabını vermiĢtir. 
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Tablo 28. AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin “Beden eğitimi  ve spor dersinde 

öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca 

yazınız” sorusuna verdikleri cevapların cinsiyetlerine göre dağılımı ve yüzdeleri. 

 
  

 

       Kız Erkek 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1 Uygulayamıyorum. 16 42.1 8 22.9 24 32.8 

2 Kültür fizik hareketleri yapıyorum. 13 34.2 5 14.2 18 24.6 

3 Vücudum daha dinç, aktif oluyor ve kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. 1 2.6 7 20 8 11 

4 Kısmen uyguluyorum. 3 8 3 8.6 6 9.7 

5 Nefesimi daha iyi ayarlayabiliyorum. 3 2.6 3 8.6 6 9.7 

6 Müsabaka izlerken kuralları daha iyi anlıyorum 1 2.6 3 8.6 4 5.5 

7 Merdivenleri tercih ediyorum. 1 5.3 3 5.7 4 5.5 

8 Reflekslerim daha iyi, Sigarayı azaltmama yardımcı oldu. 0 0 3 2.8 2 4.2 

  38 100 35 100 73 100 

 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin “Beden eğitimi  ve spor dersinde 

öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyorsanız kısaca 

yazınız” sorusuna verdikleri yanıtlar önemlilik sırasına göre aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir. 

Soruya, 16‟sı (%42.1) kız, 8‟i (%22.9) erkek olmak üzere toplam 24 (%32.8) öğrenci 

“Uygulayamıyorum” cevabını vermiĢtir.  Aynı soruya 13‟ü (%34.2) kız, 5‟i (%14.2) erkek 

olmak üzere toplam 18 (%24.6) öğrenci “Kültür fizik hareketleri yapıyorum.” cevabını 

vermiĢtir.  

TARTIġMA VE YORUM 

Ġlköğretim okulu öğrencileri; “Beden eğitimi nedir?” sorusuna, ilköğretim okulu öğrencileri 

“Ġnsanların vücutlarını hareketlerle zinde tutması ve geliĢtirmesi için öğretmenler tarafından 

okulda farklı bedensel hareketlerin yapıldığı çeĢitli spor dalları hakkında öğrencilere bilgi 

veren, ve oyun oynanan bir dersidir” cevabını vermiĢlerdir. “Spor nedir?” sorusuna, 

“Ġnsanların sağlıklı yaĢam için günlük hayatta boĢ vakitlerde ve her yerde yaptıkları 

hareketlerdir” ve “Futbol, voleybol, basketbol gibi çeĢitli alanlarda iki rakip takım arasında 

yapılan faaliyetlerdir.” cevabını vermiĢtir. “Beden eğitimi ile spor arasındaki farkı nedir? 

sorusuna, “ikisi de aynıdır, fark yoktur” “Beden eğitimi okulda öğretmenle hareketlerin 

öğretildiği bir derstir, spor günlük hayatımızda sağlığı koruma amaçlı yaptığımız 

hareketlerdir” cevabını vermiĢtir. “Beden eğitimi ve spor dersinde öğrendiklerinizi günlük 

yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? sorusuna, “BoĢ zamanlarımda mahallede koĢuyorum, 

oyun oynuyorum.” cevabını vermiĢtir.  

Ġlköğretim çağında olan öğrenciler için hem beden eğitimi hem de spor tanımları ve uygulama 

Ģekilleri olarak oyun Ģeklinde yapılan etkinlikler ön plana çıkmaktadır. Buradan hareketle 

oyun bu çağdaki çocuklarda ön planda yer almaktadır diyebiliriz. Capel‟e (2000b) göre de 

oyun, beden eğitiminin genel durumu içerisinde düĢünülmesi gereken ve özellikle ilköğretim 

çağındaki çocuklarda öncelikle ele alınması gereken etkinliklerdir. Oyunun tanımına göre, 

beceri, kazanç, becerileri kullanma, taktik, strateji ve çözüm olan ve problem parçalarından 

oluĢan kurallı yapılara oyun denir. Tutarlı ve ilerlemeli oyunlar, öğrencilerin bedensel, 

zihinsel ve sosyal geliĢimine katkıda bulunur. Hopper (1996), farklı milletlerden oluĢan 

ilköğretim öğrencileri ile yapmıĢ olduğu çalıĢmada beden eğitimi derslerinde oyunun önemli 

bir yeri olduğunu bulmuĢtur. Hopper‟e göre, her çocuk beden eğitimi dersindeki oyun 

sayesinde sosyal iliĢkileri ve odaklanacakları noktaları anlamının farkında olacaktır. 

Pangrazi‟ye (2001) göre, ilköğretim ilk kısmında öğrenim gören çocuklar, farklı fiziksel 

hareketleri denemeye istekli olurken aynı zamanda da eğlenceli gelen aktivitelere daha 

sonraki günlerde de zaman ayırıyorlar. Ġlköğretim ikinci kısmına denk gelen yaĢ grubunda ise 

kendileri için uygun olan fiziksel aktiviteleri yapmaya isteklilik gösteriyorlar. Bu fiziksel 
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aktiviteler yolu ile yeteneklerini sergileyebiliyorlar, okul çevresi dıĢında arkadaĢ grupları 

içinde, aile fertleri ile birlikte veya iliĢkili oldukları grup içerisinde bu fiziksel yeteneklerini 

sergileyebilecekleri yerleri tercih ediyorlar 

Lise Öğrencileri; “Beden eğitimi nedir?” sorusuna, “Bedenimizi eğitmek ve sağlığımızı 

korumak, stres atmak, rahatlamak, bedensel ve zihinsel geliĢimi tamamlamak için beden 

eğitimi öğretmeni tarafından yaptırılan bedensel etkinliklerdir” cevabını vermiĢtir. “Spor 

nedir?” sorusuna, “Ġnsanların yaĢamlarını daha sağlıklı ve eğlenceli sürdürmeleri için düzenli 

olarak belirli bir dalda fiziksel etkinlikler yaptıkları faaliyetlerdir” cevabını vermiĢtir. “Beden 

eğitimi ile spor arasındaki farkı yazar mısınız” sorusuna, “Beden eğitimi okulda öğretmen 

eĢliğinde eğitimi bedenini eğitilmesi amacıyla yapılan faaliyetler, spor ise günlük yaĢamda 

sağlık ve eğlence amacıyla düzenli olarak yapılan faaliyetlerdir” cevabını vermiĢtir. “Beden 

eğitimi  ve spor dersinde öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda uygulayabiliyor musunuz? 

sorusuna, “Kendi branĢımda oyun oynarken, maç yaparken uyguluyorum.” cevabını verirken,  

“Uygulayamıyorum.” Yanıtı ikinci sırada yer almaktadır.  

Lise öğrencilerinin yapmıĢ oldukları tanımlarda beden eğitimi ve spor tanımları arasında daha 

keskin ayrımlar göze çarpmaktadır. Lise öğrencilerine göre yapılan beden eğitiminin 

tanımında, “genelde okulda ve öğretmenler tarafından yapılan ve sağlık ve zindelik ön planda 

olan etkinlikler” vurgulanmıĢtır. Sporun tanımında ise daha çok “sağlıklı yaĢam amaçlı 

yapılan etkinlikler ve branĢlaĢma” Ģeklinde yanıtlar verilmiĢtir. Bu seviyede beden eğitimi ve 

spor arasındaki farklar “beden eğitiminin zorunlu ve okullarda yaptırıldığı, sporun ise boĢ 

zamanlarda ve sağlık amacıyla yapıldığı” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Liselerde sınıf seviyesi 

yükseldikçe beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılımın düĢtüğü görülmüĢtür. Bu da öğrenci 

yaĢlarının değiĢmesi ile ilgi alanlarının farklı yönlere kaydığı Ģeklinde açıklanabilir. Wankel‟e 

(1996) göre, gençlerin sporsal etkinliklerden geri çekilmesinin sebepleri arasında oyuna 

ayıracak zamanının yokluğu, baĢarısızlık, sıkılganlık ve diğer aktivitelere katılma arzusu 

yatmaktadır. Ewing ve Seefeldt (1997), okul içi ve okul dıĢı öğrencilerin spor aktivitelerine 

katılımını tespit etmek amacıyla 8000 öğrenci üzerinde çalıĢma yapmıĢlar ve % 55 oranında 

spor aktivitelerine katılım olduğunu tespit etmiĢlerdir.  Dismore ve Bailey (2004), Ġngiltere‟de 

7-18 yaĢ arası 3309 öğrenci arasında yaptıkları uluslararası bir çalıĢmada, öğrencilerin beden 

eğitimi ve okul sporlarına karĢı nasıl baktıklarını araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma sonunda 

öğrenciler ilk sırada beden eğitimi ve spor sayesinde zinde ve sağlıklı kaldıklarını 

belirtirlerken, ikinci sırada ise beden eğitimi ve sporun diğer derslere yardımcı olmadığını 

belirtmiĢlerdir.  

Üniversite öğrencileri; “Beden eğitimi nedir?” sorusuna, “Bedenin fiziksel ve psiko-motor 

becerilerinin geliĢtirilmesini sağlamak amacıyla hareketler yoluyla bilinçli olarak istenilen 

Ģekle getirilmesi için yapılan hareketlerdir.”cevabını vermiĢtir. “Spor nedir?” sorusuna, 

“Vücudumuzun daha sağlıklı, zinde, aktif olabilmesi için ve iyi vakit geçirmek ve eğlenmek 

amacıyla düzenli olarak yapılan aktivitelerdir” cevabını vermiĢtir. “Beden eğitimi ile spor 

arasındaki farkı yazar mısınız” sorusuna, “Beden eğitimi hazırlık evresidir ve uzmanlar 

denetiminde zorunlu olarak yapılır, uygulama aĢamasıdır ve spor ise kendi kendine 

yapılır”,“Beden eğitimi  ve spor dersinde öğrendiklerinizi günlük yaĢamınızda 

uygulayabiliyor musunuz? sorusuna,  “Uygulayamıyorum” yanıtı en fazla yüzdeye sahip 

olurken, uygulayanlar ise “Kültür fizik hareketleri yaparak uyguluyorum.” Ģeklinde cevap 

vermiĢlerdir. 

Üniversite öğrencilerinin yapmıĢ oldukları tanımlarda daha kompleks cevaplar verilmiĢtir. 

Öğrenci yaĢı büyüdükçe daha tutarlı tanımların yapılması olağandır. Ancak yaĢın büyümesi 

ile birlikte beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılımında düĢtüğünü görmekteyiz. Amerikan 

Sağlık Servisi Bölümü tarafından (1996) fiziksel aktiviteye katılım oranlarını tespit etmek 

amacıyla yapılan bir araĢtırma ile 18 yaĢ üzeri gençlerin %15‟nin haftada en az 3 kez 20 

dakika egzersiz yaptığını, % 22‟ sinin haftada en az 5 kez 30 dakika egzersiz yaptığını, % 



 348 

25‟nin ise boĢ zaman bulduğunda egzersiz yaptıkları tespit edilmiĢtir. 2001-2002 yılları 

arasında üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalıĢmada, tercih edilen spor branĢlarının 

sıralamasında erkekler; futbol, basketbol ve outdoor sporları Ģeklinde sıralama yaparken, 

bayanlar sırası ile; basketbol, outdoor sporları ve voleybol‟u tercih ettiklerini beyan 

etmiĢlerdir (Wuest, Bucher, 2003). 

Yapılan araĢtırma sonucunda ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri, beden eğitimi ve 

sporun tanımları literatürde de tartıĢıldığı gibi net bir ifade ile tanımlayamamıĢ fakat yakın 

tanımlar yapabilmiĢdir. Beden eğitiminin tanımında “zorunlu olması, öğretmen tarafından 

okullarda yaptırılması” ortak noktalar olarak göze çarpmaktadır. Sporda ise tüm tanımlarda 

“sağlık amacıyla yapılıyor” ortak nokta olarak söylenebilir. Çıkan sonuçlara göre öğrenciler, 

beden eğitimi ile sporun ayrımını tam yapamamakla birlikte beden eğitiminin zorunlu olması, 

sporun ise zorunluluk gerektirmediği ifadeleri ortak olarak tanımlanmıĢtır. Öğrenciler alt 

sınıflarda, beden eğitimi derslerinde kazandıkları davranıĢları günlük yaĢantılarında oyun 

içerisinde uygulama imkanı bulduklarını seviye yükseldikçe uygulama imkanı 

bulamadıklarını ifade etmiĢlerdir.  

SONUÇ 

AraĢtırma sonuçlarına göre elde edilen cevaplardan yola çıkılarak öğrenci gözü ile beden 

eğitimi; “Ġnsanların vücutlarını hareketlerle zinde tutması ve geliĢtirmesi için okulda ve 

öğretmenler tarafından yapılan farklı bedensel hareketleri içeren ve çeĢitli spor dalları 

hakkında öğrencilere bilgi veren, ve oyun oynanan bir dersidir” Ģeklinde tanımlayabiliriz.  

Spor‟u ise “Ġnsanların yaĢamlarını daha sağlıklı ve eğlenceli sürdürmek, iyi vakit geçirmek, 

zinde, aktif olabilmek için düzenli olarak belirli bir dalda yaptıkları fiziksel etkinlikler ve 

faaliyetlerdir” Ģeklinde tanımlayabiliriz. 

Beden eğitimi ve spor arasındaki fark yine ilköğretim seviyesinde tam olarak ortaya 

konulamazken seviye yükseldikçe beden eğitiminin okullarda ve öğretmenle yapıldığını ve 

zorunlu olduğunu, sporun ise zorunluluk olmadan, sağlık amacıyla yapıldığı Ģeklinde ifade 

edildiğini söyleyebiliriz. 

Beden eğitimi ve spor derslerinde kazanılanların ilköğretim seviyesinde günlük yaĢamda oyun 

oynanırken uygulandığını ancak yaĢ seviyesi yükseldikçe uygulama oranının düĢtüğünü ve 

üniversitelerde uygulanamadığını söyleyebiliriz. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZİRAN BURSA 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ 

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ NĠTELĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

    

 ÖZKAN Hüseyin*, ĠREZ Salih Gökhan*, BABAYĠĞĠT ĠREZ Gönül* 

     

ÖZET 

 

Bu araĢtırma, beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiĢtiren kurumlardaki öğretim 

elemanlarının niteliklerini değerlendirmek amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaçla, araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen 24 sorudan oluĢan geçerlilik ve güvenirlik (= ,9485 ) çalıĢması 

yapılmıĢ bir anket kullanılmıĢtır.  

 

ÇalıĢmanın evrenini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, 

Muğla Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi‟ nde bulunan, beden eğitimi ve spor 

öğretmeni yetiĢtiren fakülte ve yüksekokullardaki ilgili bölümlerin öğretim elemanlarıyla 

öğrencileri oluĢturmaktadır. Örneklemini ise bu fakülte ve yüksekokullardaki ilgili 

bölümlerde görev yapan 50 öğretim elemanı ile beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

bölümlerinde öğrenimlerine devam eden 197 son sınıf öğrencisi oluĢturmuĢtur.  

 

 Öğretim elemanları ve öğrencilerin anketteki sorulara verdikleri cevapların analizinde 

çapraz tablolar kullanılmıĢ olup, cevaplar arasında anlamlı fark olup olmadığına ki-kare testi 

ile bakılmıĢtır. Verilen cevapların genel dağılımına bakıldığında % 66,18 oranında “orta” ve 

“az” seçeneklerinin iĢaretlendiği görülmektedir. 

 

 Sonuç olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiĢtiren bölümlerdeki öğretim 

elemanlarının olması gereken nitelikler açısından, istenen düzeyde olmadıkları görülmüĢtür. 

 

 

 

 

*Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

 



 352 

 

ABSTRACT  

 

This study was aimed to evaluate the qualification of lecturers who were studying in 

Physical Education teacher education departments. For this aim, a 24 items questionnaire was 

used, it was prepared by an investigator as validity and reliability was analyzed (α=.9485).  

 

The population of this study was included lecturers and students in physical education, 

teacher education departments at Aydın Menderes University, Pamukkale University, Mugla 

University, Süleyman Demirel University. The sample was included fourth (last) grade 

students in which studying this departments. This sample was included 50 lecturers and 197 

students. 

 

Results of this questionnaire were given in cross-tabs. Chi-Square test was used to 

determine if there is a significant differences or not between answers to items. In generally, it 

was seen that given answers to items were %66.18 “middle” and “less”. 

 

In conclusion, it was seen that lecturers who were in physical education teaching 

department were not good quality level as a teacher in Universities. 
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GĠRĠġ   

Eğitim; en genel anlamıyla, insanları belirli amaçlara göre yetiĢtirme sürecidir. Eğitim 

belirli amaçlara göre önceden hazırlanmıĢ programlar çerçevesinde yürütülür. Eğitim süreci 

ise öğretmen tarafından hazırlanır, uygulanır, sürekli izlenir ve çeĢitli aĢamalarda 

değerlendirilir. Bu süreçten geçen insanın kiĢiliği farklılaĢır. Bu farklılaĢma eğitim sürecinde 

kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla gerçekleĢir. (12) 

 

Öğretmenlik; devletin, eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim görevini üzerine alan, 

özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan bilgisi ve 

öğretmenlik bilgisi ile sağlanır. Bu nitelikleri kazanabilmek için, hangi öğretim kademesinde 

olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek eğitim görmesi temel alınmıĢtır.(10) 

 

Eğitim sisteminin baĢarısı temelde, sistemi iĢletip uygulayacak olan öğretmenlerin 

niteliklerine bağlıdır. Hiçbir eğitim modeli, o modeli iĢletecek personelin niteliğinin üzerinde 

hizmet üretemez. Bu sebeple “ bir okul ancak, içindeki öğretmenler kadar iyidir” denilebilir 

(11). 

 

Diğer Taraftan eğitimin kalitesi de, eğitim kurumlarının yetiĢtirdiği öğrencilerin 

kalitesi ile ölçülür. Kaliteli öğrenci yetiĢtirilmesi öğretmene, eğitim-öğretim programına, bina 

araç-gereç gibi uygun eğitim-öğretim ortamına bağlıdır. Ancak bu öğeler içinde can damarı 

durumunda olan öğretmendir. (9)    

 

 Geleceğin teminatı olarak yetiĢtireceğimiz insanımızda arayacağımız özellikleri onları 

eğitecek olan öğretmenimizde özellikle aramamız gerekir.(9) Okul denilen sosyal sistemin en 

stratejik parçalarından biri olan öğretmenin yetiĢtirilmesi, insan gücü kaynaklarının 

geliĢtirilmesi açısından özel bir önem taĢımaktadır. Hele sorun öğretmenleri yetiĢtiren 

öğretmenlerin yetiĢtirilmesi olunca konu daha büyük bir önem kazanmaktadır. Öğretmen 

yetiĢtirme iĢi öğretmenlerin iĢi olduğu kadar bir öğretim programı iĢidir de.(5) 

 

 Ġnsanların bedenen, ruhen ve fikren geliĢmesini organizmanın bütünlüğünü 

zedelemeden dengeli bir Ģekilde geliĢmesini sağlayan birey kendisine ve bulunduğu topluma 

yararlı bir insan olarak yetiĢtiren bilimsel beden faaliyetlerine beden eğitimi denir. (3). Diğer 

bir ifadeyle beden eğitimi ve spor, genel olarak ferdi yönden insan sağlığı, karakter geliĢimi, 
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morali ve verimliliği, milli yönden sağlam, güçlü, ortak duygu, davranıĢları yüksek bir insan 

gücü potansiyeli ve varlığı ile doğrudan ilgili, en etkili bir eğitim, sağlık faaliyetidir. (4) Bu 

denli önemli olan beden eğitimi ve spor dersleri, nitelikli öğretmenler tarafından verilerek 

amacına ulaĢtırılmalıdır. 

 

Eğitim bütünlüğü içerisinde beden eğitimi ve spor öğretimi geçmiĢte önemli olduğu 

gibi günümüzde de öneminin gittikçe arttığı görülmektedir. Bu kadar önemli görülen beden 

eğitimi ve sporun; öğretimini gerçekleĢtirecek olan beden eğitimi öğretmenini ve onun 

yetiĢtirilme konusunun önemi de asla vaz geçilemeyecek bir gerçek olarak ortaya 

çıkmaktadır(12). 

 

 Bu araĢtırmanın temel amacı Türkiye‟de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiĢtiren 

üniversitelerdeki fakülteler ile beden eğitimi ve spor yüksekokullarına bağlı Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümlerindeki öğretim elemanlarını, örneklem görüĢlerine göre 

niteliklerini değerlendirmektir. 

  

 YÖNTEM 

 

Bu araĢtırma durum saptayıcı bir çalıĢmadır. AraĢtırma "ankete" dayalı veriler 

üzerinde yürütülmüĢtür. AraĢtırmada hem öğretim elemanlarından hem de son sınıf 

öğrencilerinden bilgi toplanmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini, ADIM Projesi kapsamındaki 

üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ile Fakültelerin Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümlerindeki öğretim elemanları ve öğrenciler oluĢturmaktadır. Örneklem 

olarak ADIM ( Aydın‟da Adnan Menderes Üniversitesi, Denizli‟de Pamukkale Üniversitesi, 

Isparta‟da Süleyman Demirel Üniversitesi ve Muğla‟da Muğla Üniversitesi ) projesi 

kapsamında yer alan üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim elemanları ile aynı bölümlerde 

öğrenimlerine devam eden son sınıf öğrencileri seçilmiĢtir. Örneklemde toplam, 50 öğretim 

elemanı ve 197 öğrenci araĢtırmaya katılmıĢtır. Öğretim elemanlarının bugünkü durumlarına 

iliĢkin verileri, anketteki sorulara cevap veren öğretim elemanları ile öğrencilerin, görüĢlerini 

beĢli bir ölçek üzerinde iĢaretlemeleri sonucunda elde edilmiĢtir. Öğretim elemanları ve 

öğrencilere uygulanan anketlerde ortak soru maddeleri yer almıĢtır. Anket soruları iki 

bölümden oluĢmuĢtur. Birinci bölümlerde kiĢisel bilgilere ait sorular bulunmaktadır. Ġkinci 

bölümlerde ise öğretim elemanlarının olması gereken niteliklere sahip olma dereceleriyle 

ilgili 24 adet soru yer almaktadır. Bu sorular, öğretim elemanlarının kiĢisel özellikleri ile 
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mesleki nitelikleri ve ölçme değerlendirme boyutlarındaki nitelikleriyle ilgili olarak üç 

boyuttan oluĢmaktadır. AraĢtırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik paket 

programı kullanılmıĢtır. Anketteki soruların güvenirlik testi sonucunda Alpha değeri, 9485 

bulunmuĢtur. Öğretim elemanları ve öğrencilerin görüĢleri arasında istatistiksel olarak fark 

olup olmadığı ki-kare testi ile sınanmıĢtır.(2) Bu sınamalarda anlamlılık düzeyi  “0,05” olarak 

kabul edilmiĢtir. Ki-kare değerleri tabloların altında verilmiĢtir. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Tablo 1. “Öğretim elemanları, öğrencilerin bireysel farklılıklarını görebiliyor mu?” Sorusuna 

öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 1 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 19 9,7 69 35,2 84 42,8 21 10,7 3 1,5 196 100 

Öğretim elemanları - - 7 14 29 58 14 28 - - 50 100 

Toplam 19 7,7 76 30,9 113 45,9 35 14,2 3 1,2 246 100 

 X2  =21,765   p=0,000   

 Tabloya göre öğrencilerin % 42,8‟i, öğretim elemanlarının da % 58‟i “orta” seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. 

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur.  

  

Tablo 2. “Öğretim elemanları, kendilerini öğrencilerin yerine koyabiliyorlar mı?” Sorusuna 

öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 2 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % n % n % 

Öğrenciler 49 24,9 81 41,1 54 27,4 11 5,6 2 1 197 100 

Öğretim elemanları 1 2 15 30 25 50 8 16 1 2 50 100 

Toplam 50 20,2 96 38,9 79 32,0 19 7,7 3 1,2 247 100 

 X2  =23,880   p=0,000     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 41,1 ile “az”, öğretim elemanlarında da % 50 

ile “orta” olmuĢtur. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “az” 

olmuĢtur. 

 

Tablo 3. “Öğretim elemanları, öğrencilerde öğrenme isteği uyandırabiliyorlar mı?” Sorusuna 

öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 3 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % n % n % 

Öğrenciler 24 12,2 57 29,1 87 44,3 22 11,2 6 3 196 100 

Öğretim elemanları - - 9 18 29 58 8 16 4 8 50 100 

Toplam 24 9,8 66 26,8 116 47,2 30 12,2 10 4,1 246 100 

 X2  =12,647   p=0,013   

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 44,3 öğretim elemanlarında % 58 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 4. “Öğretim elemanları, öğrencilerin problemlerinin çözülmesinde yardımcı olabiliyorlar mı?” 

Sorusuna öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 4 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 31 15,8 54 27,5 74 37,7 27 13,7 10 5,1 196 100 

Öğretim elemanları 2 4 11 22,4 18 36,7 10 20,4 8 16,3 49 100 

Toplam 33 13,5 65 26,5 92 37,6 37 15,1 18 7,3 245 100 

 X2  =12,267   p=0,015     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 37,7 öğretim elemanlarında % 36,7 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 
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Tablo 5. “Öğretim elemanları, eğitimi öğrenci merkezli kılacak etkinliklerde bulunabiliyorlar mı?” 

Sorusuna öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 5 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 21 10,8 59 30,4 76 39,1 31 16 7 3,6 194 100 

Öğretim elemanları 1 2 9 18 24 48 14 28 2 4 50 100 

Toplam 22 9,0 68 27,9 100 41,0 45 18,4 9 3,7 244 100 

 X2  =9,518   p=0,049     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 39,1 öğretim elemanlarında % 48 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 6. “Öğretim elemanları, öğrencileri düĢünmeye sevk edebiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin ve 

öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 6 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 15 7,7 62 31,8 78 40 31 15,9 9 4,6 195 100 

Öğretim elemanları - - 13 26 27 54 10 20 - - 50 100 

Toplam 15 6,1 75 30,6 105 42,9 41 16,7 9 3,7 245 100 

 X2  =8,811   p=0,066     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 40 öğretim elemanlarında % 54 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 7. “Öğretim elemanları, öğrencileri araĢtırmaya sevk edebiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin ve 

öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 7 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 9 4,6 48 24,6 71 36,4 51 26,1 16 8,2 195 100 

Öğretim elemanları - - 16 32 20 40 13 26 1 2 50 100 

Toplam 9 3,7 64 26,1 91 37,1 64 26,1 17 6,9 245 100 

 X2  =5,485   p=0,241     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 36,4 öğretim elemanlarında % 40 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 8. “Öğretim elemanları, öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağlayabiliyorlar mı?” Sorusuna 

öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 8 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 28 14,3 67 34,3 70 35,8 25 12,8 5 2,5 195 100 

Öğretim elemanları 1 2 15 30 21 42 13 26 - - 50 100 

Toplam 29 11,8 82 33,5 91 37,1 38 15,5 5 2,0 245 100 

 X2  =11,499   p=0,021     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 35,8 öğretim elemanlarında % 42 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 9. “Öğretim elemanları, öğrencilerin baĢarılarını takdir edebiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin 

ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 9 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 23 11,6 50 25,3 68 34,5 42 21,3 14 7,1 197 100 

Öğretim elemanları 2 4 8 16 18 36 15 30 7 14 50 100 

Toplam 25 10,1 58 23,5 86 34,8 57 23,1 21 8,5 247 100 

 X2  =7,371   p=0,118     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 34,5 öğretim elemanlarında % 36 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 
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Tablo 10. “Öğretim elemanları, öğreteceği konunun özelliklerine göre, öğretim yöntemlerini 

kullanabiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 10 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 17 8,7 57 29,2 79 40,5 31 15,9 11 5,6 195 100 

Öğretim elemanları 1 2,1 11 22,9 23 47,9 11 22,9 2 4,1 48 100 

Toplam 18 7,4 68 28,0 102 42,0 42 17,3 13 5,3 243 100 

 X2  =4,595   p=0,331     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 40,5 öğretim elemanlarında % 47,9 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 11. “Öğretim elemanları, eğitim ortamını daha verimli hale getirmek için kendine özgü taktikler 

geliĢtirebiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 11 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç az orta çok pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

öğrenciler 24 12,3 61 31,2 80 41 27 13,8 3 1,5 195 100 

öğretim elemanları - - 14 28,5 20 40,8 10 20,4 5 10,2 49 100 

Toplam 24 9,8 75 30,7 100 41,0 37 15,2 8 3,3 244 100 

 X2  =16,206   p=0,003     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 41 öğretim elemanlarında % 40,8 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 12. “Öğretim elemanları, bilgi-iletiĢlim teknolojisinden (bilgisayar, tepegöz, video, slayt, vb.) 

yararlanabiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 12 

Sahip Olma Dereceleri Toplam 

Hiç Az Orta Çok Pek çok  

n % n % n % n % n % n % 

Öğrenciler 7 3,6 43 22 53 27 59 30,1 34 17,3 196 100 

Öğretim elemanları - - 7 14 20 40 17 34 6 12 50 100 

Toplam 7 2,8 50 20,3 73 29,7 76 30,9 40 16,3 246 100 

 X2  =6,172   p=0,187     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 30,1 oranında çok seçeneğidir. Öğretim 

elemanlarında ise % 40 ile “orta” seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok 

iĢaretledikleri seçenek “çok” olmuĢtur. 

 

Tablo 13. “Öğretim elemanları, öğrenme ortamını öğrenci özelliklerine göre uygun hale getirebiliyorlar 

mı?” Sorusuna öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 13 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 28 14,3 65 33,1 84 42,8 17 8,7 2 1 196 100 

Öğretim elemanları 2 4 10 20 23 46 14 28 1 2 50 100 

Toplam 30 12,2 75 30,5 107 43,5 31 12,6 3 1,2 246 100 

 X2  =17,932   p=0,001     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 42,8 öğretim elemanlarında % 46 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 14. “Öğretim elemanları, öğrenme ortamını konu özelliklerine göre uygun hale getirebiliyorlar 

mı?” Sorusuna öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 14 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 22 11,4 71 37 74 38,5 20 10,4 5 2,6 192 100 

Öğretim elemanları - - 10 20,4 24 49 15 30,6 - - 49 100 

Toplam 22 9,1 81 33,6 98 40,7 35 14,5 5 2,1 241 100 

 X2  =22,089   p=0,000     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 38,5 öğretim elemanlarında % 49 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 
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Tablo 15. “Öğretim elemanları, öğrencilerle sağlıklı iletiĢim kurabiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin 

ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 15 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 23 11,7 63 32,1 61 31,1 42 21,4 7 3,5 196 100 

Öğretim elemanları 1 2 8 16,3 22 44,9 12 24,5 6 12,2 49 100 

Toplam 24 9,8 71 29,0 83 33,9 54 22,0 13 5,3 245 100 

 X2  =15,064   p=0,005     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 32,1 oranıyla “az” seçeneğidir. Öğretim 

elemanlarında ise % 44,9 ile “orta” seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok 

iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 16. “Öğretim elemanları, etkili ve akıcı bir konuĢmaya sahipler mi?” Sorusuna öğrencilerin ve 

öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 16 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 8 4,1 52 26,5 76 38,7 46 23,4 14 7,1 196 100 

Öğretim elemanları 1 2 8 16,3 23 46,9 13 26,5 4 8,1 49 100 

Toplam 9 3,7 60 24,5 99 40,4 59 24,1 18 7,3 245 100 

 X2  =2,966   p=0,546     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 38,7 öğretim elemanlarında % 46,9 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 17. “Öğretim elemanları, vücut hareketlerinde ölçülü olabiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin ve 

öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 17 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 9 4,6 38 19,5 70 35,9 61 31,3 17 8,7 195 100 

Öğretim elemanları 1 2 9 18 21 42 15 30 4 8 50 100 

Toplam 10 4,1 47 19,2 91 37,1 76 31,0 21 8,6 245 100 

 X2  =1,157   p=0,885     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 35,9 öğretim elemanlarında % 42 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 18. “Öğretim elemanları, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayabiliyorlar mı?” Sorusuna 

öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 18 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 22 11,3 58 29,7 85 43,6 24 12,3 6 3 195 100 

Öğretim elemanları - - 10 20 19 38 17 34 4 8 50 100 

Toplam 22 9,0 68 27,8 104 42,4 41 16,7 10 4,1 245 100 

 X2  =20,848   p=0,000     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 43,6 öğretim elemanlarında % 38 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 19. “Öğretim elemanları, yetersiz öğrenmeyi giderici önlemler alabiliyorlar mı?”Sorusuna 

öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 19 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam  Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 44 22,5 73 37,4 68 34,8 8 4,1 2 1 195 100 

Öğretim elemanları 2 4 14 28 24 48 10 20 - - 50 100 

Toplam 46 18,8 87 35,5 92 37,6 18 7,3 2 ,8 245 100 

 X2  =24,331   p=0,000     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 37,4 oranıyla “az” seçeneğidir. Öğretim 

elemanlarında ise % 48 oranıyla “orta” seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok 

iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 
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Tablo 20. “Öğretim elemanları, sınav sorularını tüm öğrencilerin anlayabileceği biçimde 

hazırlayabiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 20 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 28 14,2 53 26,9 71 36 35 17,7 10 5,1 197 100 

Öğretim elemanları 1 2 4 8 22 44 16 32 7 14 50 100 

Toplam 29 11,7 57 23,1 93 37,7 51 20,6 17 6,9 247 100 

 X2  =20,439   p=0,000     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 36 öğretim elemanlarında % 44 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 21. “Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını öğrenciye en kısa zamanda duyurabiliyorlar mı?” 

Sorusuna öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 21  

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 43 21,9 61 31,1 49 25 36 18,3 7 3,5 196 100 

Öğretim elemanları 1 2 10 20 19 38 12 24 8 16 50 100 

Toplam 44 17,9 71 28,9 68 27,6 48 19,5 15 6,1 246 100 

 X2  =23,738   p=0,000     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 31,1 oranıyla “az” seçeneğidir. Öğretim 

elemanlarında ise % 38 oranıyla “orta” seçeneğidir Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok 

iĢaretledikleri seçenek “az” olmuĢtur. 

 

Tablo 22. “Öğretim elemanları ölçmeyi yansız olarak yapabiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin ve 

öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 22 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 45 22,9 57 29,1 57 29,1 28 14,2 9 4,6 196 100 

Öğretim elemanları 1 2 2 4 22 44 21 42 4 8 50 100 

Toplam 46 18,7 59 24,0 79 32,1 49 19,9 13 5,3 246 100 

 X2  =38,806   p=0,000     
Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 29,1 oranıyla “az” ve “orta” seçenekleri 

olmuĢtur. Öğretim elemanlarında ise % 44 oranıyla “orta” seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının 

toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 23. ”Öğretim elemanları ölçmeyi güvenilir olarak yapabiliyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerin ve 

öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 23 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % N % n % 

Öğrenciler 43 21,8 57 28,9 65 32,9 26 13,1 6 3 197 100 

Öğretim elemanları 1 2 7 14 24 48 14 28 4 8 50 100 

Toplam 44 17,8 64 25,9 89 36,0 40 16,2 10 4,0 247 100 

 X2  =22,538   p=0,000     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 32,9 öğretim elemanlarında % 48 ile “orta” 

seçeneğidir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 

 

Tablo 24. “Öğretim elemanları, baĢarıyı tam olarak yansıtacak not verebiliyorlar mı?” Sorusuna 

öğrencilerin ve öğretim elemanlarının verdikleri yanıtlar. 
 

SORU 24 

Sahip Olma Dereceleri  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % n % n % 

Öğrenciler 37 18,7 70 35,5 64 32,4 20 10,1 6 3 197 100 

Öğretim elemanları 1 2 3 6 29 58 15 30 2 4 50 100 

Toplam 38 15,4 73 29,6 93 37,7 35 14,2 8 3,2 247 100 

 X2  =37,161   p=0,000     

Tabloya göre, en çok iĢaretlenen seçenek öğrencilerde % 35,5 oranıyla “az” seçeneği olmuĢtur. Öğretim 

elemanlarında ise % 58 oranıyla “orta” seçeneği en çok iĢaretlenmiĢtir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının 

toplamda en çok iĢaretledikleri seçenek “orta” olmuĢtur. 
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TARTIġMA VE SONUÇ 

TartıĢma 

 

Yapılan araĢtırmaya göre öğretim elemanları 4 farklı üniversitenin ilgili bölümlerinde 

görev yapmaktadırlar. Örneklem grubunda yer alan deneklerden en fazla orana %50 ile Muğla 

Üniversitesi sahiptir. Öğretim elemanlarının çoğunluğu (%32) 41–46 yaĢ grubunda yer 

almıĢtır. Cinsiyetlere göre, erkekler bayanlardan dörtte üç oranında daha fazla sayıdadırlar. 

Öğrenim durumlarına göre çoğunluğu (%38) yüksek lisans mezunudur. Öğretim 

elemanlarının neredeyse yarıya yakını (%44) 7–13 yıldır görev yapmaktadır. Örneklem 

grubunun çoğunluğunu (%42) öğretim görevlileri oluĢturmaktadır. Deneklerin çok büyük bir 

kısmının (%86) idari görevinin olmadığı görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan öğrenciler 4 farklı üniversitede okumaktadırlar. Örneklem 

grubunda en fazla orana %42,1 Muğla üniversitesi öğrencileri sahiptir. Deneklerin çoğunluğu 

%65 (23–25) yaĢları arasındadır. Cinsiyete göre bakıldığında erkek öğrencilerin oranı %64,2 

iken bayan öğrencilerin %35,7‟dir.  

Akgöl‟ün yapmıĢ olduğu “Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanları ve 

Öğrencilerin Ġdeal Bir Öğretim Elemanının Nitelikleri Hakkındaki GörüĢleri Ġle Kendi 

Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının Bu Niteliklere Uygunluklarının KarĢılaĢtırılması” adlı 

çalıĢmasının, ideal bir öğretim elemanının nitelikleri konusunda deneklerin görüĢleri arasında 

anlamlı farklılıklar var mıdır? Bölümündeki sorulardan bizim çalıĢmamızla paralellik 

gösteren, akıcı bir konuĢmaya sahip olma, derslerde konularla ilgili farklı bilimsel görüĢlere 

yer verebilme, alanıyla ilgili bilimsel araĢtırma sonuçlarını öğrencilerine sunabilme, dersin 

içeriğini öğrencilerin mesleki geliĢimlerine katkı sağlayabilecek biçimde düzenleyebilme, 

anlattığı konunun diğer konularla ilgisini kurabilme, öğrencilere bilimsel araĢtırıcılık bilincini 

kazandırabilme, derslerde konuyu anlaĢılır bir dilde sunabilme, öğrenciye kazandırılacak 

davranıĢa uygun gerekli öğretim araç-gereçlerini etkili kullanabilme, öğrencilerin olumlu 

davranıĢlarını ödüllendirebilme, derslerde öğrenciyi öğrenmeye karĢı güdüleyebilme, 

derslerde öğrenci merkezli yöntemler kullanabilme, sınav sorularını tüm öğrencilerin 

anlayacağı biçimde hazırlayabilme, sınav sonuçlarını öğrenciye en kısa zamanda 

duyurabilme, ölçmeyi yansız ve güvenilir olarak yapabilme, baĢarıyı tam olarak yansıtacak 

not verebilme, yetersiz öğrenmeyi giderici önlemler alabilme, ile ilgili niteliklerde, öğrenci ve 

öğretim elemanlarının verdikleri cevaplar arasında anlamlı farklılıklar vardır.(1) 
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Metin‟in yaptığı “Eğitim Fakültelerinde Öğretmen YetiĢtirme Modeli Üzerine Bir 

AraĢtırma” isimli çalıĢmasında deneklere, eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim 

elemanlarının bazı özellikleri ve bu özellikleri deneklerin gerekli ve yeterli bulma durumlarını 

sormuĢtur. Bizim çalıĢmamızla paralellik gösteren bu 11 özellik Ģunlardır. Bilimsel tutum ve 

davranıĢ gösterebilme, Yaptığı araĢtırmalarda bilimsel araĢtırma yöntemini uygulayabilme, 

Olaylara mantıklı açıklamalar getirebilecek düzeyde bir dünya görüĢüne sahip olabilme, 

eğitim fakültelerinde verdiği derslerle ilgili olmak üzere yeterli düzeyde alan bilgisine sahip 

olabilme, Öğretmenlik formasyonuna sahip olabilme, Öğrencilerine rehberlik edebilme, 

eğitim ortamında eğitim teknolojisini kullanarak öğretimin verimini arttırabilme, eğitim 

fakültelerinin amaçlarını gerçekleĢtirme doğrultusunda fakülte yönetimine yardım edebilme, 

Toplumun eğitim sorunlarına çözüm getirecek araĢtırmalar yapabilme, meslektaĢları ile 

olumlu iliĢkiler kurabilme, En az doktora olmak üzere akademik kariyere sahip olabilme. 

Denekler bu özellikleri % 95,5 oranında gerekli bulmuĢlardır. Ancak öğretim elemanlarını % 

48 oranında yetersiz bulmuĢlardır.(14) 

Özkan yapmıĢ olduğu “ Türkiye‟de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni YetiĢtirmek 

Ġçin Bir Model”  isimli çalıĢmasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiĢtiren kurumlarda 

öğretmen yetiĢtirme sistemiyle ilgili temel görüĢler bölümünde, amaçlarla ilgili olarak 

sorduğu soruları, öğretim elemanları, öğrenciler ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine 

uygulamıĢtır. Bu sorulardan, bizim çalıĢmamıza paralellik gösteren  “Amaçların düĢünmeyi, 

problem çözmeyi ve yaratıcılığı sağlaması” , “Amaçların öğrenmeye sevk edici olması”, 

“Amaçların öğrenci merkezli olması” sorularında örneklemi oluĢturan gruplar arasında 

anlamlı fark vardır.(15) 

Aynı çalıĢmanın Derslerin Ġçerikleri ve Özellikleri bölümündeki sorulardan, bizim 

çalıĢmamızla paralellik gösteren “Derslerin içeriği düĢünmeyi, problem çözmeyi ve 

yaratıcılığı geliĢtirmelidir.” Sorusunda örneklem gruplarının görüĢleri arasında anlamlı fark 

görülmezken , “Derslerin içerikleri öğrencileri araĢtırmaya sevke etmelidir.” Sorusunda 

anlamlı fark bulunmaktadır.(15) 

Yine aynı çalıĢmanın Öğretim yöntemleri ile ilgili görüĢler bölümünde, bizim 

çalıĢmamızla paralellik gösteren “Yöntemler dersin özel amaçlarına göre seçilmelidir.”, 

“Kullanılan yöntemler, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamalıdır.”, “Seçilen yöntemler 

sınıfta ilginç, sıcak ve öğrenmeyi destekleyici rahat bir ortam sağlanmalıdır.” Sorularında 

örneklem gruplarının görüĢleri arasında anlamlı fark varken, “Bölümdeki öğretimde 

bireyselleĢtirilmiĢ yöntemlere yeterince yer verilmelidir.”, “Yöntemlerin elde edilen bilgi ve 

becerilerin kalıcı olmasını sağlamalıdır.” Sorularında anlamlı fark bulunmamaktadır.(15) 
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Özkan‟ın yapmıĢ olduğu çalıĢmanın Araç-Gereç-Saha ve Tesisleri Ġle Ġlgili Örneklem 

GörüĢleri bölümündeki bizim çalıĢmamızla paralellik gösteren “Öğretim elemanlarının eğitim 

teknolojisi alanında yeterince bilgili olmalıdır.” Sorusunda örneklem gruplarının görüĢleri 

arasında anlamlı fark bulunmaktadır.(15) 

Aynı çalıĢmanın Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri bölümünde de bizim 

çalıĢmamızla paralellik gösteren “Ölçme ve değerlendirme objektif olmalıdır”, “Ölçme ve 

değerlendirme aracı olan sınavların geçerli ve güvenilir olmalıdır.”, “Sınav soruları yorum 

kabul etmeyecek Ģekilde açık, seçik ve anlaĢılır olmalıdır.”, “Ölçme değerlendirme sonuçları 

hızlı bir biçimde ilan edilmelidir.” Sorularında örneklem gruplarının görüĢleri arasında 

anlamlı fark bulunmaktadır.(15) 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi AraĢtırma ve GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı‟nın 

“ÇağdaĢ Öğretmen Profili” isimli çalıĢmasında, ideal durum ile ilgili bulgular kısmında bizim 

çalıĢmamızla paralellik gösteren “ÇağdaĢ öğretmen öğrencilerin bireysel farklılıklarını 

görür.”, ”ÇağdaĢ öğretmen kendini öğrencilerin yerine koyar.”, ÇağdaĢ öğretmen öğrencilerde 

öğrenme isteği uyandırır.”, “ÇağdaĢ öğretmen öğrencinin problemlerinin çözülmesinde 

yardımcı olur.”, “ÇağdaĢ öğretmen öğretim yöntemlerini belirler.”, “ ÇağdaĢ öğretmen 

eğitimi öğrenci merkezli kılacak etkinliklerde bulunur.”, “ÇağdaĢ öğretmen öğrenciyi 

düĢünmeye ve araĢtırmaya sevk eder.”, “ ÇağdaĢ öğretmen öğrencide anlamlı ve kalıcı 

öğrenmeyi sağlar.”, “çağdaĢ öğretmen ölçme değerlendirme tekniklerini bilir.”, “ÇağdaĢ 

öğretmen öğrenci baĢarısını takdir eder.”, “ÇağdaĢ öğretmen öğreteceği konunun özelliklerine 

göre öğretim yöntem ve tekniklerini kullanır.”, “ÇağdaĢ öğretmen eğitim ortamını daha 

verimli hale getirmek için kendine özgü taktikler geliĢtirir.”, “ÇağdaĢ öğretmen bilgi iletiĢim 

teknolojisinden yararlanmayı bilir.”, “ÇağdaĢ öğretmen öğrenme ortamını öğrenci ve konu 

özelliklerine göre uygun hale getirir.”, “ÇağdaĢ öğretmen öğrencileriyle sağlıklı iletiĢim 

kurar”, “ çağdaĢ öğretmen etkili ve akıcı bir konuĢmaya sahiptir.”, “ÇağdaĢ öğretmen jest, 

mimik ve vücut hareketlerinde ölçülü olur.”, “ÇağdaĢ öğretmen öğrencilerin derse aktif 

katılımını sağlar.” Sorularında öğretmen, yönetici, müfettiĢ, öğrenci, milli eğitim müdürü ve 

sendika, dernek, vakıf çalıĢanlarından oluĢan örneklem grubunun görüĢleri arasında anlamlı 

fark bulunmaktadır.(13) 

AĢağıdaki çalıĢmalarla, yapılan bu çalıĢma arasında birebir karĢılaĢtırma 

yapılamamasına rağmen, çalıĢmalarda öne çıkan nitelikler arasında benzerlik olduğu 

söylenebilir. 
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Demirhan ve arkadaĢları tarafından yapılan araĢtırmanın bulgularına göre, öğrenciler 

beden eğitimi öğretmeninde bulunması gerekli en önemli üç niteliği sırası ile; öğrencileri her 

konuda anlama (%31,24), mesleki bilgi ve becerilerinde yeterlik (%23,25), ve mizah 

duygusuna sahip olma (%22,88) olarak belirtmiĢlerdir.(7) 

Demirhan, Açıkada, Altay‟da yaptıkları çalıĢmada, kendine güveni olma, mesleki bilgi 

ve beceride yeterli olma, iyi bir disiplin anlayıĢına sahip olma bulgular arsında en çok tercih 

edilenlerdir. (7) 

 Mawer‟in yapmıĢ olduğu çalıĢmada Ġngiltere‟deki stajyer öğretmenlere öğretmen 

niteliklerini sormuĢ, sonuçta da öğretmenlerin sırasıyla; iyi iletiĢim becerisine sahip, 

organizatör, istekli, espirili, ulaĢılabilir ve sabırlı olma özelliklerine sahip olmaları gerektiğini 

vurgulamıĢtır. (8) 

Arrighi ve Young‟ın ABD‟de yapmıĢ oldukları çalıĢmada, etkili bir öğretmen olmak 

için hangi özelliklere sahip olunması gerektiği konusunda öğrencilerin görüĢlerinden 

faydalanılmıĢtır. Öğrencilerin görüĢleri sırasıyla istekli olmak, sabır, uygunluk ve becerikli 

olmak özelliklerinde yoğunlaĢmıĢtır. (8) 

Kane‟in öğretmen ve koçlarla ilgili yaptığı çalıĢmada en önemli öğretmen nitelikleri 

sırasıyla öğrenci saygısını yükseltme, iletiĢim ve güven duygusu verme yeteneği, konu alanı 

bilgisi, doğruluk ve dürüstlük ve sürekli çok çalıĢma Ģeklinde açıklanmıĢtır.(7) 

Friedman‟ın öğrenciler üzerinde yaptığı çalıĢmada, mesleki bilgi ve beceri yeterliliği, 

sportmenlik ve iyi görünüĢlülük ilk üç sırada yer almaktadır. (7) 

Çetin‟in Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi öğrencileri üzerinde 

yaptığı çalıĢmada, öğrenciler görüĢlerini Ģu Ģekilde belirlemiĢlerdir. Öğrencileriyle dostça ve 

iĢbirliği içinde çalıĢma alıĢkanlığı kazanmıĢ, alan bilgisi tam, öğrencisinin tabiatını ve 

ihtiyacını anlayan, genel eğitiminde ve bilimsel tavrında eksiği olmayan, saygılı, sevgi dolu, 

öğrenciler arasındaki bireysel ayrılıkları analiz edebilen, derslerinde çeĢitli metod ve 

teknikleri kullanabilen öğretmen ideal öğretmendir.(9)   

Sonuç 

 

      Tablo 25. Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin Seçeneklere Verdikleri Cevapların Dağılımları 

 

Verilen Cevapların 

Dağılımı 

Seçenekler  

Toplam Hiç Az Orta Çok Pek çok 

n % n % n % n % n % n % 

Öğrenciler 619 13,18 1426 30,37 1698 36,16 741 15,78 211 4,49 4695 100 

Öğretim elemanları 20 1,67 230 19,21 546 45,61 317 26,48 84 7,01 1197 100 

Toplam 639 10,84 1656 28,10 2244 38,08 1058 17,95 295 5,00 5892 100 
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Tabloya göre, öğrenciler çoğunlukla % 36,16 oranında “orta” seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Ġkinci sırada 

en çok iĢaretlenen seçenek % 30,37 ile “az” seçeneği olmuĢtur. Öğretim elemanları da öğrenciler gibi çoğunlukla 

% 45,61 oranında “orta” seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Ancak ikinci sırada öğrencilerin aksine % 26,48 ile “çok” 

seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. 

Yukarıdaki tabloda öğretim elemanları ve öğrencilerin 24 sorudan oluĢan anketteki seçenekleri 

iĢaretleme miktarları ve oranları verilmiĢtir. Buna göre öğretim elemanları en fazla (546 adet, % 45,61) “orta” 

seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Öğrenciler de öğretim elemanları gibi en fazla (1698 adet, % 36.16) “orta” 

seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Ancak öğretim elemanlarında ikinci sırayı “çok”, öğrencilerde ise“az” seçeneği 

almıĢtır. 

Verilen cevapların genel dağılımına bakıldığında % 66,18 oranında “orta” ve “az” seçeneklerinin 

iĢaretlendiğini görmekteyiz. Öğretim elemanlarının niteliklerine iliĢkin hazırlanmıĢ olan sorularımıza verilen 

cevapların yalnızca % 5‟i “pek çok” seçeneğindedir. “Çok” seçeneğinin de nispeten daha fazla oranda (% 17,95) 

iĢaretlendiği görülmektedir. Ancak bu oranlar nitelikli beden eğitimi öğretmenleri yetiĢtirecek bölümlerdeki 

öğretim elemanlarının olması gereken niteliklere uygunluklarının yeterli seviyeye ulaĢılamadığı görülmüĢtür 

denilebilir. 

Soruların çoğunda, deneklerin kendi kurumlarındaki öğretim elemanlarını değerlendirme dereceleri 

arsında anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. Öğretim elemanları, tüm sorularda kendi kurumlarındaki öğretim 

elemanlarını, öğrencilerden daha olumlu değerlendirdikleri anlaĢılmıĢtır. 

 Sonuç olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğretim Elemanlarının olması gereken 

nitelikler açısından, istenen düzeyde yeterli olmadıkları ortaya çıkmıĢtır. 

 ADIM Projesi kapsamındaki üniversiteler 1992 yılında kurulmuĢlardır. Bu üniversitelerdeki Beden 

Eğitimi Öğretmeni yetiĢtiren bölümlerinin kuruluĢ tarihleri ise daha da yenidir. Bu nedenle buradaki öğretim 

elemanlarının nitelik ve nicelik yönünden istenen seviyede olmamaları gayet doğaldır. Ancak önümüzdeki 

yıllarda ilgili kurumlardaki öğretim elemanlarının nicelik ve nitelik açısından daha iyi seviyeye geleceği 

umudundayız. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

 10-11 HAZİRAN BURSA  

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN  SINIF ĠÇĠ DAVRANIġLARI VE 

ETKĠLĠ ÖĞRETMEN TĠPLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Enver DÖġYILMAZ* Volkan KARġĠT** 

ÖZET 

 

Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde öğrencilere kazandırılacak olan becerilerin 

öğretiminde,  öğretmen davranıĢlarının direkt etkisi olduğu düĢünüldüğünde, bu etkinin 

eğitimi olumsuz yönde etkilememesi için Beden Eğitimi Öğretmen tiplerinin ortaya 

çıkarılması zorunluluğu görülmektedir. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ideal öğretmen tipini 

bulmak için yapılan bu araĢtırmanın asıl amacı ise Beden Eğitiminde öğrenme ve öğretme 

süreçlerini  uygulayan öğretmenlerin bireysel tutum ve davranıĢlarının neler olduğunu ortaya 

çıkartıp, bu öğrenme ve öğretme süreçlerine etkilerini en aza indirebilmektir. 

 

Anahtar  Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Etkili Öğretmen Tipi, Orta Öğretim 

Öğrencileri  

 

 ABSTRACT 

 

 When it is considered that a teacher‟s attitudes are effective on students skills in 

physical education and sport lessons, the main objective of this research to find out the ideal 

character of a teacher is to reveal personel manner and attitudes of teachers who carry out the 

process of learning and teaching and minimize the effects on learning and teaching process.  

 

Key Words: Phiysical  Education Teacher, Effective Teacher Type, High-School Students 
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 GĠRĠġ 

 

 GeliĢen teknolojinin getirdiği artan meslek dalları ve bu mesleklerin kendi içerisinde 

branĢlaĢmaları, aynı zamanda bu branĢlarda çalıĢacak uzman ihtiyacını da arttırmıĢtır. 

 Bu durum günümüzde her konuda olduğu gibi Eğitim alanında da farklı konuların, 

farklı yöntem ve tekniklerle farklı uzmanlar tarafından yapılması gerekliliğini doğurmuĢtur. 

Öğrencilere kazandırılacak olan her istendik davranıĢın birbirinden farklı olması bu 

branĢlaĢmanın nedenlerinin baĢında gelmektedir. 

 

 Öğrencilerin orta öğretim kademesindeki okullarda fiziksel becerileri kazanmalarını ve 

geliĢim çağlarının getirdiği hareket ihtiyaçlarını tatmin etmelerini sağlayan Beden Eğitimi 

derslerinde, öğrencilere verilen eğitimi etkileyen bir çok sebep vardır.  Bunların baĢında ise 

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin tutum ve davranıĢları yani öğretmen tipleri gelmektedir. 

 “Öğretmenin sert mi, yumuĢak mı; özgür mü, kurallı mı; geleneksel mi, ilerici mi; 

öğrenciye mi dönük, öğretmene mi; tutucu mu, liberal mi; otoriter mi, hoĢ görülü mü 

tartıĢmalarının çözümlendiği bugün bile söylenemez”
(1) 

. Ancak “Eğitim alanındaki 

geliĢmeler, toplumsal geliĢmelere de bağlı olarak, sınıf yönetimi modellerini ortaya çıkartmıĢ 

ve bu modellerin baskıcıdan demokratiğe doğru yönelmesini sağlamıĢtır”
(2)

. Sınıf yönetiminin 

Eğitim ve Öğretimde öneminin artması ile yapılan araĢtırmalarla
(3)

 ortaya çıkarılan öğretmen 

tiplerinden (Demokratik, Otoriter, Esnek ve Ġdeal) Beden Eğitimi Öğretmeninin hangi tipte 

davranıĢları sergilediğini ortaya çıkartmak amacıyla; 

 Yöntem olarak deneme modeli ve anket tekniğinden yararlanılarak KahramanmaraĢ 

ilinde orta öğretim kademesinde bulunan çeĢitli okullardan seçilen 500 öğrenciye sınıf 

ortamında sorular sorulmuĢtur.  
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BULGULAR 

 

YapmıĢ olduğumuz anket çalıĢmalarından elde edilen bilgiler tablolar ve açıklamalar halinde 

sunulmuĢtur. 
 

Tablo–1 (Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı) 

 

 

 

*Ankete 4 orta öğretim okulundan 287 erkek ve 213 bayan öğrenci katılmıĢtır. Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenlerinin öğrencilere karĢı tutum ve davranıĢlarını Ģekillendiren durumlardan 

birisi de öğrencilerin cinsiyetleridir. 

 

 

Tablo–2 (Öğrencilerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı ) 

 Sayı Oranı 

14–15 YaĢ Grubu 262 %52 

16–17 YaĢ Grubu 223 %45 

18–19 YaĢ Grubu 15 %3 

 

*Ankete katılan öğrencilerin yaĢ grupları genel olarak 14- 17 yaĢ grubu içerisine girmektedir. 

Bu durum öğrencilerin ergenlik çağı özelliklerini
(4)

 göstermesi açısından önemlidir. Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenleri öğrencilerin yaĢlarına göre oluĢan ilgi ve ihtiyaçlara uygun 

davranıĢlar sergilemek zorundadır. 

 

 

Tablo–3 (Beden Eğitimi Dersini seviyor musunuz?) 

 

 

 

 

*Ankete katılan 500 öğrencinin %69 nun Beden Eğitimi Derslerine karĢı ilgi duyduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının öğrenme yaĢantılarını etkilediği düĢünüldüğünde 

Beden Eğitimi Öğretmeninin bu ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerle iliĢkilerini 

belirlemesi gerektiği söylenebilir. 

  

 

 

 Sayı Oranı 

Erkek Öğrenci sayısı 287 %57 

Bayan Öğrenci Sayısı 213 %43 

 Sayı Oranı 

Evet 346 %69 

Kısmen 114 %23 

Hayır 40 %8 
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Tablo–4 (Beden Eğitimi Derslerinde en çok yapılmasını istediğiniz ders içi faaliyetler nelerdir?) 

 Sayı Oranı 

Ġlk yardım ve spor branĢları ile ilgili yeteri kadar bilgi verilmeli. 107 %21 

Sadece fiziksel hareketlere (Beceri - Psikomotor) dayalı uygulamalı eğitim 

verilmeli. 
77 %15 

Ġlk ders saatinde konular iĢlenmeli, ikinci  ders saatinde öğrenciler serbest 

bırakılmalı 
195 %40 

Dersin tamamında öğrenciler serbest bırakılmalı 114 %23 

Diğer...... 7 %1 

 

*Genel olarak öğrencilerin dersin iĢleniĢinde değiĢik görüĢlerde olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Öğrencilerin %40 „nın Beden Eğitimi derslerinin ilk bölümünde konuların iĢlenmesini, ikinci 

bölümünde ise serbest bırakılmasını istedikleri verilen cevaplardan anlaĢılırken, ilk yardım ve 

spor branĢları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilerin ise ankete katılan öğrencilerin 

%20 „ni oluĢturduğu görülmektedir. Anketin bu sorusundan çıkarılan bir baĢka sonuç ise 

“Dersin tamamında öğrenciler serbest bırakılmalı” cevaplarının %23 gibi yüksek bir oranda 

olmasıdır.  

 Bu sonuçlar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin öğrencilerinin ilgi ve ihtiyaçlarını 

göz önüne alarak bir öğretmen tipi çizmeleri açısından önemlidir. Dersin boĢ geçmesini 

isteyen öğrencilerin, otoriter öğretmen tipini sevmedikleri, aksine esnek öğretmen tipini kabul 

ettikleri buradan anlaĢılabilir. 

 

 

Tablo–5 (Beden Eğitimi Öğretmenleriniz ders dıĢı uygulamaları olarak sportif, sosyal ya da kültürel faaliyetlere 

sizleri yönlendirebiliyor mu?) 

 Sayı Oranı 

Evet 195 %39 

Kısmen 188 %38 

Hayır 117 %23 

 

*Bu soruda öğrencilerin %39 „nun “Evet”  ve %38 „nin “Kısmen” cevaplarını vermesi, 

öğretmenlerinin ders dıĢı faaliyetlere karĢı olan olumlu tutumlarını göstermiĢtir. Ancak %23 

oranında “Hayır” cevabının vermesi, öğrenme ve öğretme etkinliklerinde öğretmenlerin 

öğrenciyi yönlendirmekten uzak bir davranıĢ içerisinde olduğunu ortaya koymuĢtur. Böyle 

davranıĢlar içerisinde bulunan öğretmenlerin, esnek öğretmen tipini taĢıdıkları söylenebilir. 

 Ancak öğretmenlerin ders içinde hazırladıkları faaliyetler kadar ders dıĢında da 

öğrenme öğretme süreçlerini hazırlaması gerekliliği düĢünüldüğünde öğrencilerin geliĢimde 

etkisi olan bütün faaliyetleri planlayan öğretmen modelinin ideal öğretmen tipi olması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo–6 (Beden Eğitimi Öğretmeniniz ders içinde sizlere kazandıracağı becerileri öğretirken nasıl bir yol 

izliyor?) 

 Sayı Oranı 

Beceriyi kazandırırken bizi çok sıkıyor ve yapamayacağımız Ģeyleri bizden 

istiyor. 
69 %14 

Beceriyi yapabilen ya da yapamayan herkese eĢit davranıyor. 156 %31 

Beceriyi kazandırırken üzerimize çok düĢmüyor ve bizimle fazla ilgilenmiyor. 65 %13 

Beceriyi kazandırırken bizlerle birebir ilgilenip herkesin yapabileceği becerileri 

bizlere yaptırıyor. 
210 %42 

 

* Öğrencilerin gözünden; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin ders içinde becerileri 

kazandırırken nasıl bir davranıĢ sergilediklerini ortaya çıkartması ve öğrencilerin 

öğretmenlerinin hangi öğretmen tipinin içerisinde olduğunu açıklayan bu soruda, öğrencilerin 

%14 „ü öğretmenlerini Otoriter Öğretmen Tipi içerisinde, %31 „i Demokratik Öğretmen Tipi 

içerisinde, %13 „ü Esnek Öğretmen Tipi içerisinde ve %42 „si ise öğretmenini Ġdeal Öğretmen 

Tipi içerisinde gördüğünü açıklamıĢtır. 

 

 

Tablo–7 (Bir Beden Eğitimi Öğretmeninin nasıl olmasını istersiniz?) 

 Sayı Oranı 

Demokratik (Herkese eĢit davranan, sınıfta alınması gereken kararlarda bizlere 

danıĢan) 
179 %36 

Otoriter (Dersi nasıl iĢleyeceğine kendi karar veren, baskıcı) 19 %4 

Esnek (yapamadığımız becerilerde sıkmayan, rahat bırakan) 126 %25 

Ġdeal (En uygun beceriyi en iyi yöntemle kazandırmaya çalıĢan, öğrenci 

farklılıklarını göz önünde tutan) 
176 %35 

 

*Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini hangi öğretmen tipi içerisinde görmek 

istediklerini açıklayan bu soruda; öğretmeninde Demokratik Öğretmenin özelliklerini görmek 

isteyen öğrencilerin oranı %36, Otoriter Öğretmen özelliklerini görmek isteyen öğrencilerin 

oranı %4, Esnek Öğretmen özelliklerini görmek isteyen öğrencilerin oranı %25 ve Ġdeal 

Öğretmen özelliklerini görmek isteyen öğrencilerin sayısı %35 „dir. 

 Bu durum öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini Ġdeal ve Demokratik 

öğretmen tipleri içerisinde görmek istediklerini ortaya çıkartmaktadır. Ancak burada erkek 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun derslerde kendilerini çok sıkmayan, esnek öğretmen tipini 

görmek istediklerini gözden kaçırmamak gerekir.   

 

 

 



 371 

 

Tablo–8 (Okulunuzda bulunan spor malzemeleri, salon vb. gibi olanaklar yeterli mi?) 

 Sayı Oranı 

Evet 255 %51 

Hayır 245 %49 

 

* Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin öğrencilere beceri kazandırırken kullandıkları 

materyallerin yeterliliğinin, eğitim ve öğretim kalitesini arttırdığı bir gerçektir. Okullarında 

malzeme imkanlarının yeterli olup olmadığının sorulduğu bu soruda; öğrencilerin %51 

“Evet”, %49 „u ise “Hayır” cevabını vermiĢtir. Bu durum öğrencilerin öğrenme öğretme 

etkinliklerinde kullandıkları malzeme imkanlarının kısmen yeterli olduğu sonucunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca sportif faaliyetleri yapmayı da kolaylaĢtıran imkanların kısmen de olsa 

yeterli düzeyde olması Beden Eğitimi Öğretmenlerinin öğrencilere karĢı olan tutumlarını da 

belirlemektedir. Ġmkanların yeterli olmadığı bir okulda öğretmenin Esnek Öğretmen tipini 

çizmesi ve öğrencilerde öğrenmeleri gerekli her Ģeyi istememesi normaldir. Ya da imkanların 

çok iyi olduğu okullarda, bu imkanları öğrencilere eĢit olarak dağıtabilen demokratik 

öğretmen tipinin görülmesi normaldir. 

 

 

Tablo–9 (Bulunduğunuz okulda, okul yönetiminin spora bakıĢ açısı nasıldır?) 

 Sayı Oranı 

Destekleyici 337 %67 

Ġlgisiz 163 %33 

 

* Ankete katılan okulların idarelerinin genel olarak spora karĢı destekleyici bir davranıĢ 

içerisinde oldukları görülmektedir.. Okul yönetimlerinin spora, özellikle de Beden Eğitimi 

dersine ve öğretmenine karĢı gösterdikleri destekleyici tutumlar, öğrencilere kazandırılacak 

olan öğrenme öğretme etkinliklerinin daha iyi olmasını sağlayacak faktörlerdendir. Yönetimin 

desteği ile hareket eden Beden Eğitimi Öğretmeni, öğrencilere karĢı tutum ve davranıĢlarında 

daha rahat olabilir. Öğretmeni serbest bırakan bir yönetim, öğrencileri serbest bırakan esnek 

öğretmen tipini pekiĢtirir. Bu da öğrencilere verilecek olan eğitimi etkileyen bir durumdur.   
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Tablo–10 (Tesis, antrenör ve malzeme imkanları verildiği taktirde profesyonel olarak aktif spor yapmak ister 

misiniz?) 

 Sayı Oranı 

Evet 431 %86 

Hayır 69 %14 

 

*Öğrencilere imkan verildiği takdirde spor yapıp yapmayacaklarının sorulduğu anketin son 

sorusunda öğrencilerin %86 „sı “Evet” cevabını vermiĢtir. Bu da Beden Eğitimi derslerinin 

öğrenciler gözünde okul hayatlarının önemli bir parçası olduğunu ve öğrencilerin spora 

yönlenmeleri için gerekli bir faktör olduğunu ortaya çıkartmıĢtır.
 

 

 Yukarıdaki bulgular ıĢığında, araĢtırılan Beden Eğitimi Öğretmen Tiplerinin genel 

Ģekilleri ortaya çıkarılmıĢtır. 

 Demokratik öğretmen tipinin özelliklerini taĢıyan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, 

öğrencilerin beceri seviyelerine göre yapıp yapamayacakları hareketlere uygun öğrenme ve 

öğretme faaliyetleri düzenlemeye çalıĢtığı söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin sosyal ya da 

ekonomik farklılıklarını bir kenara bırakıp, her öğrenciye olması gerektiği gibi eĢit 

davranıĢlarda bulunma ve eĢit öğrenme yaĢantıları sağlamaya çalıĢan öğretmen özellikleri,  

demokratik öğretmen tipinin özelliklerindendir. Ayrıca bu özelliklere sahip bir “öğretmen, 

sınıf kurallarının belirlenmesinde öğrenci katılımını sağlar ve kuralların mantığını öğrenciler 

ile birlikte tartıĢır” 
(5)

.  

Otoriter öğretmen tipinin özelliklerini taĢıyan Beden Eğitimi Öğretmenlerinde, 

öğrencilerin yapamayacakları hareketleri isteme, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını gözetmeden katı 

bir tutumla ders müfredatı uygulamaya çalıĢma, öğrencilerle kiĢisel iliĢkilerden kopuk bir  

davranıĢ sergileme gibi özelliklerin olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra öğrenciler üzerinde 

otorite olarak kendisini gören bir Beden Eğitimi Öğretmeni; baskıcı bir kiĢilik yapısı 

içerisindedir. Bu öğretmen yapısı gereği sınıfı bir lider gibi yönetme eğilimdedir. “Derste bir 

lider konumundayken alınacak kararlar için bilgi toplar ve kararı kendisi verir”
(6)

. 

 Esnek öğretmen tipinin özelliklerini taĢıyan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, beceri 

kazandırmaya çalıĢırken öğrencilerin üzerine fazla düĢmeyen,  kazandırılan hedef ve 

davranıĢları ölçerken esnek davranan ve öğrenciyi genelde serbest bırakan, öğrencilerle fazla 

ilgilenmeyen tutum ve davranıĢlar içerisinde olduğu söylenebilir. Genel anlamda esnek 

öğretmen tipini çizen öğretmenlerin Beden Eğitimi derslerini öğrencilerin serbest olarak 

geçirdiği  dersler olarak görüp, öğretilmesi gereken hedef ve davranıĢları önemsemedikleri 

görülmektedir. 
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 Ġdeal öğretmen tipinin özelliklerini taĢıyan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ise tüm 

öğretmen tiplerini içerisine alan bir yapısının olduğu anlaĢılmalıdır. Ġdeal Beden Eğitimi 

Öğretmeni; okul ortamında her öğrencinin farklı sosyal, ekonomik ya da fiziksel yapılarını 

dikkate alacak kadar demokratik, ders içeriğini ve süresini öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını 

göz önünde bulundurarak düzenleyecek, bunun yanında her an yeni değiĢikler ile öğrencileri 

sıkmayacak kadar esnek, öğrenci tutum ve davranıĢlarını okul ortamında kontrollü bir Ģekilde 

yönlendirecek kadar otoriter olan öğretmendir. Tüm öğretmenlerin olduğu kadar Beden 

Eğitimi Öğretmenlerinin de ideal öğretmen tipini sergileyebilmeleri için , “öğrenciyi çocuk 

yerine değil, yetiĢkin yerine koyarak, onunla empati kurarak davranması gerekir. Bu sayede 

öğrenci ile öğretmen arasında yetiĢkin yetiĢkine empatik bir etkileĢim kurulabilir”
(7)

. 

 Bu öğretmen tipinin özelliklerini taĢıyan öğretmenlerde geliĢmiĢ olan “duygusal 

zeka”
(8)

, öğrencileri de etkiler. “Öğrenciler bu sayede göz teması, yüz ifadesi, ses tonu, el kol 

hareketleri vb. yollardan iletiĢim kurmak, daha sorumlu, kendine güvenen, sosyalleĢmeye 

daha eğimli, daha demokratik ve uyumlu, iĢbirliğine daha istekli olma gibi davranıĢları 

kazanırlar”
(8)

. 

 

 SONUÇ 

 

Bu araĢtırmadan çıkarılabilecek sonuç; öğrencilerin orta öğretim kademesindeki 

okullarda fiziksel becerileri kazanmalarını sağlayan Beden Eğitimi derslerinde, öğrencilere 

verilen eğitimi etkileyen sebeplerin baĢında Beden Eğitimi Öğretmenlerinin tutum ve 

davranıĢları gelmektedir. 

 Öğrencilerin, öğretmenlerinden bekledikleri tutum ve davranıĢların; öğrencilerin yaĢ 

ve cinsiyetlerine, ders içi ve dıĢı etkinliklerde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına, ders içi 

faaliyetlerin yapılmasına uygun koĢul ve malzemelerin yeterliliğine ve okulun idari yapısının 

spora karĢı olan tutumlarına göre Ģekillendiği ortaya çıkmıĢtır. 

 Ayrıca Beden Eğitimi Öğretmen tipleri içerisinde öğrencilerin en çok otoriter ve ideal 

öğretmen tipleriyle karĢılaĢtıkları sonucu çıkmıĢtır. Otoriter Beden Eğitimi Öğretmen 

tipleriyle de sıkça karĢılaĢan öğrenciler, bu öğretmen tipinden duydukları rahatsızlıkları 

açıklamıĢlardır. 

 AraĢtırmada; erkek öğrencilerin, esnek öğretmen tipini de tercih ettikleri 

görülmektedir.  Buna neden olan etkenlerin baĢında ise öğrencilerin Beden Eğitimi 

derslerinde boĢ zaman geçirmek istemeleri ve esnek öğretmen modelinin  bu ortamı sağlayıcı 

özelliği gelmektedir. Bunun yanı sıra kız ve erkek öğrencilerin bir kısmının ders içi 
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etkinliklerinde ilk yardım konularını ve spor branĢları ile ilgili bilgileri öğrenmek istedikleri 

de ortaya çıkmıĢtır. 

Öğretmen modelleri içerisinde en iyi öğrenme ve öğretme süreçlerini ayarlayabilen 

öğretmen tipinin, demokratik öğretmen tipi olduğunu belirten öğrenciler, bu anlamda 

kendilerine eĢit davranıĢlarda bulunan öğretmenlere sempati ile bakmıĢlardır. 

 Bu sonuçlar günümüzde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin derslerde öğrencilere karĢı 

olan tutum ve davranıĢlarının gittikçe iyileĢtiğini, öğretmenlerin genel olarak ideal  öğretmen 

davranıĢları sergilediğini ve öğrencileri birbirinden ayırmadan demokratik bir Ģekilde 

onlara davrandıklarını ortaya koymuĢtur. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 
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Özet 
  

Bu çalıĢmada sporda sık kullanılan kronometre, lazerli dikey sıçrama cihazı, havuza girme ve çıkma 

surelerini ölçen cihaz, ve reaksiyon test cihazı ele alınmıĢtır. AraĢtırmalar göstermektedir ki bu cihazların 

tasarımında en uygun yöntem optoelektronik yöntemlerdir. Optoelektronik yöntemlerde, insana zararlı olmayan 

ve ortamdaki cihazları etkilemeyen görünür ve kızılötesi ıĢınlar kullanılmaktadır. 

Optoelektronik metotlar ile kronometre, dikey sıçrama cihazı ve reaksiyon test cihazları tasarlanmıĢtır. 

Tasarlanan bu cihazlar Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde 

kullanılmaktadır. 

 

 

1. GiriĢ 
 

Sporcunun performansının değerlendirilmesi için periyodik testler ve ölçümler yapılmaktadır [1-6, 

9,14,15,18,20-23]. Bu testler ve ölçümler için kullanılacak cihazların basit, ucuz ve kullanımı kolay olmalıdır. 

Sporda kullanılan cihazları geliĢtirmek için en uygun yöntem optoelektronik yöntemlerdir. Optoelektronik ölçü 

sistemleri spor ve beden eğitim dalında çok geniĢ kullanılan sistemlerdir.  Optoelektronik metotların en önemli 

avantajları ortamdaki diğer elektronik cihazları ve insan sağlığına etkilememesidir. Çünkü optoelektronik 

metotlarda optik spektrumun görünen ve kızılötesi bölgeleri kullanılmaktadır [29,30]. Ayrıca optoelektronik 

metotlar dıĢ etkilerden etkilenmezler. ÇeĢitli yapılarda algılayıcılar kolayca tasarlanabilir. Optoelektronik 

metotlar beslemeden fazla akım çekmezler. 

 Optoelektronik sistemlerin temelini ıĢın vericiler, fotoalıcılar ve bunların çalıĢmasını sağlayan 

elektronik devreler oluĢturmaktadır. IĢın verici olarak genelde lazerler ve LED‟ler kullanılmaktadır. Bu tip 

sistemlerde optik spektrumunun görünen ve kızılötesi bölgeleri kullanılabilir. Fotoalıcı olarak ise genelde 

fotodiyotlar kullanılmaktadır.  

Bu makalede yazar tarafından tasarlanan kronometre, dikey sıçrama cihazı, havuza girme ve çıkma 

surelerini ölçen cihaz ve reaksiyon test cihazı incelenmiĢtir. Cihazların yapısı, çalıĢma prensipleri, teknik 

özellikleri ve kullanım kuralları açıklanmıĢtır. 
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2. Optoelektronik kronometre 
 

Optoelektronik kronometre iki ıĢın bariyerinden ve sayıcı devresinden oluĢur. ġekil 1‟de kronometrenin 

basitleĢtirilmiĢ blok Ģeması gösterilmiĢtir. Burada 1; fotosel, 2; reflektör, 3; sayıcı devresidir. 

 
 

ġekil 1. Optoelektronik kronometrenin basitleĢtirilmiĢ blok Ģeması. 

 

ġekil 2‟de tasarlanan optoelektronik kronometrenin fotoğrafı verilmiĢtir.  

 

 

 
 

ġekil 2. Optoelektronik kronometrenin fotoğrafı 
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Optoelektronik kronometrenin önemli teknik özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

1. Besleme gerilimi 220V, 50Hz‟dir. 

2. ġebekeden çekilen güç 6W‟tır. 

3. Ölçme aralığı 59 dakika, 59 saniye, 59 milisaniyedir. 

4. Ġki çalıĢma modu vardır: Birincisi; “MANULA” (elle start, ikinci ıĢık bariyeri ile stop), ikincisi; 

“OTOMATĠK” (birinci ıĢık bariyeri ile start, ikinci ıĢık bariyeri ile stop) 

5. Her bir iĢlem yapılırken kısa süreli ses ikazı verilir.  

6. Fotosellerden herhangi birisinin ayarı bozulursa sesli ikaz yapılır. 

7. Ses ikazı istenir ise kapatılabilir. 

8. Fotosellerin cihaza bağlantısı kablolu ve konektörlüdür.  

9. Cihazın ön panelinde “MOD” seçimi, elle “START” butonu ve “RESET” butonu vardır.  

10. Cihazın arka panelinde 220V giriĢ konektörü, birinci ve ikinci fotoseller için bağlantı konektörleri, 

skorboard bağlantı konektörü ve ses ikazını açıp kapatan “ON/OFF” anahtar vardır. 

11. Cihaz uzaktan kumanda ile de RESET‟ lenebilir.  

12. Cihaz kapalı ve açık alanlarda kullanılabilir.  

13. Cihaz üzerinde 5 dijitli 245x70mm ebatlarında displayler vardır. 

 

3. Reaksiyon Test Cihazı 
 

 Sporcunun performansının belirlenmesinde önemli testlerden biri reaksiyon testidir [7,13,16,18,25]. Bu 

tip cihazlarda genelde algılayıcı olarak kontaklar kullanılır. Bu da sistemin kullanımını zorlaĢtırır. ġekil 3‟de 

yazar tarafından tasarlanan optoelektronik reaksiyon test cihazının blok Ģeması gösterilmiĢtir. Reaksiyon test 

cihazı U Ģeklinde tasarlanmıĢ 1 algılayıcıdan ve 2 ana cihazdan oluĢmaktadır. Ana cihaz ve 4 dijitli sayıcıdan 

oluĢmaktadır. Cihazda hızlı anahtarlama prensibi kullanılmıĢtır. Algılayıcı sistemin U Ģeklinde tasarlanması 

cihazın kullanımını basitleĢtirir. Cihazın herhangi bir ayara ihtiyacı yoktur.  

 

 
 

ġekil 3. Reaksiyon test cihazının blok Ģeması. 

 

 

Cihazın önemli teknik özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

1. Besleme gerilimi 220V, 50Hz‟dir. 

2. ġebekeden çekilen güç 3W‟tır. 

3. Sayma aralığı 9 saniye, 999 milisaniyedir. 

4. Ses ve ıĢık ikazlı olmak üzere iki çalıĢma modu vardır. Mod seçimi anahtar ile yapılır. 

5. Cihaz üzerinde 4 dijitli 50X20mm ebatlarında display vardır. 

6. Sensör (algılaıcı) bağlantısı konektörlüdür.  

 

ġekil 4‟de reaksiyon test cihazının fotoğrafı gösterilmiĢtir. 
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ġekil 4. Reaksiyon test cihazı. 

 

 

4. Sporcunun Havuza Girme ve Çıkma Sürelerini Ölçen Optoelektronik 

Sistem 
 

 Sporcunun havuza girme ve çıkma sürelerini ölçen optoelektronik sistemin blok 

Ģeması ġekil 5‟de gösterilmiĢtir. 
 

 
ġekil 5. Sistemin blok Ģeması. 

 

Sistem, ana cihazdan kopma sensöründen, birinci ve ikinci sensörlerden oluĢmaktadır. Kopma sensörü 

U Ģeklinde tasalanmıĢtır. 

Kopma sensörü esnek kablo ile ana cihazın “KOPMA” giriĢine bağlanır. Kopma sensörü, sporcunun 

ayakları lazer ıĢınını kesecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

 

 Birinci ve ikinci sensörler birbirlerinin aynısıdır.  
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Algılama sensörleri, karĢılıklı yerleĢtirilmiĢ ıĢın verici ve fotoalıcı dizilerden oluĢmaktadır. IĢın verici ile 

fotoalıcı arasında algılama bölgesi vardır. Bu bölgenin maksimum uzunluğu 2 metredir. IĢın verici ve fotoalıcı 

bölgeleri esnek kablolar ile ana cihaza bağlıdır. Sporcu algılama bölgesine girdiğinde elektronik devrenin çıkıĢı 

durum değiĢtirmektedir.  

 Ana cihaz elektronik devreler içeren bir metal kutudan oluĢmaktadır. 

 Ana cihazın ön panelinde, iki tane dört dijitli bir tane de altı dijitli kırmızı displayler yerleĢtirilmiĢtir. 

Cihazın sağ tarafından ise “START” ve “RESET” butonları yerleĢtirilmiĢtir. ġekil 6‟de cihazın ön panelinin 

Ģekli gösterilmiĢtir. 

Ana cihazın arka panelinde sensörlerin bağlanması için giriĢ konnektörleri ve ON/OFF 

anahtarı yerleĢtirilmiĢtir.  
 Kopma sensörü, birinci ve ikinci sensörler ortamda gerekli Ģekilde yerleĢtirilir. Bağlantı kabloları ile 

sensörler ana cihazın gerekli giriĢlerine bağlanırlar: Kopma sensörü “KOPMA” giriĢine, birinci sensör “1. 

SENSÖR” giriĢine ve ikinci sensör de “2. SENSÖR” giriĢine bağlanır. 

 

 
 

ġekil 6. Cihazın ön panelin görünüĢü. 

 

 “RESET” butonuna basıldığında bütün displayler sıfırlanır. “START” butonuna basıldığında cihaz 

1kHz‟lik bir ses iĢareti verir ve display saymaya baĢlar. 

 Cihaz 220V 50Hz Ģebeke geriliminden beslenir ve 10W‟lık bir güç harcar. 

 Sensörler çalıĢır hale getirildiğinde cihaz ölçüme hazırdır. 

 Sporcu kopma sensörünün ıĢınlarını kesecek Ģekilde durur. Kopma sensörünün ıĢınlarının kesilip 

kesilmediği indikatör LED‟den görülebilir. “RESET” butonuna basılır. “START” tuĢuna basıldığında cihaz ses 

ikazı verir ve sayıcılar saymaya baĢlar. Ses iĢaretinden sonra sporcu hareketlenir ve kopma sensörünü kapsama 

alanından çıktığında “KOPMA” sayıcısı saymayı durdurur ve displayde zamanı gösterir. Sporcu suya girdiğinde 

birinci sensörün kapsama alanına girer ve 1.sensörün sayıcısı saymayı durdurur. Sporcu sudan çıktığında ikinci 

sensörün kapsama alanına girer ve 2.sensörün sayıcısı saymayı durdurur. 

 Cihazın yeniden kullanılması için sporcu kopma sensörünün kapsama alanına girer ve yeniden 

“RESET” butonuna basılır ve önceki süreler silinir, ölçümler yeniden baĢlar. 

  

 

5. Dikey sıçrama Ölçme cihazı 

 
 Günümüzde çeĢitli dikey sıçrama cihazları kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları mekanik ( 

makaralı jumpmeter) ve kontaklı sistemlerdir [17, 19, 20-22, 23-27, 28].  

Tespit edilmiĢtir ki mekanik makaralı sistemler sporcunun hareketini sınırlanmaktadırlar. Eylemsizlik 

momentinden dolayı bir hata oluĢmaktadır. Ayrıca sıçramadan önce ipin gerilmesinde de bir hata oluĢmaktadır.  

Kontaklı sistemlerde, sıçrama yüksekliği yükselme ve düĢme süreleri ile bulunur [7-12]. DüĢme süresi 

sporcu tarafından uzatılabilmekte (düĢme sırasında ayakları katlayarak) , bu da hatalara sebep olmaktadır. Ayrıca 

mekanik kontaklar zaman içinde esnekliğini ve elektriksel özelliğini kaybeder. Bunun dıĢında sporcunun, 

döĢeme üzerinde ayak parmakları ile topukları arasında yapacağı salınım hareketi kontakları tetikliye bilmekte 

ve sporcu sıçramadan bir yükseklik hesaplanmasına neden olmaktadır. 

Bu dezavantajları ortadan kaldırmak için yeni yükseklik ölçme metodu geliĢtirilmiĢtir ve lazerli optoelektronik 

sistem tasarlanmıĢtır.  

  

Bu yeni metodu ġekil 7 ve ġekil 8‟da gösterilen diyagramlardan  yararlanarak açıklayalım. 
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ġekil 7. Sporcunun yükselmesi. 

 

 

 
ġekil 8. Sporcunun düĢmesi. 

 

ġekil 7‟te sporcunun yükselmesini açıklayan diyagramlar gösterilmiĢtir. Burada 1-taban optoelektronik sensörler 

(bu sensör ıĢınlarla taranmıĢ algılama bölgesine sahiptir), 2-dikey hareketi algılayan lazerli sensör (DHAS), 3-

yansıtıcı kemer (kemer üzerine yapıĢtırılmıĢ yansıtıcı Ģerit veya kısaltılmıĢ reflektör), 4-lazer ıĢınıdır. Dikey 

hareketi algılayan lazerli sensörün durumu ayarlanabilir. Bu sensörün durumu lazer ıĢınının lekesinin  

yansıtıcının üstünde olması Ģartıyla ayarlanır ġekil 7A‟da gösterildiği gibi. Sporcu sıçrarken önce, sporcu taban 

sensörün algılama bölgesinden çıkar (ġekil 7B) ve taban sensörün çıkıĢında bir iĢret oluĢturur. Sporcu 

yükselirken belli bir mesafede,sporcu üzerinde bulunan reflektör lazer ıĢınların  seviyesine ulaĢır ve DHAS‟ın 

çıkıĢında kısa süreli bir iĢaret oluĢur. Sporcu yükselmeye devam eder ve belli bir yüksekliğe eriĢtiğinden sonra 

düĢmeye baĢlar (ġekil 8). Sporcu düĢerken yeniden reflektör lazer ıĢınını engeller (ġekil 8E) ve DHAS‟ın 

çıkıĢında ikinci bir kısa süreli iĢaret oluĢur. Sonuçta tabandan kopma anından (yükselme sırasında) lazer ıĢınına 

ulaĢma anına gibi t1  süresi tespit edilir ve sporcu belli bir yüksekliğe eriĢtiğinden sonra düĢerken yeniden lazer 

ıĢınının reflektör ile kesiĢtiği ana gibi t2  süresi tespit edilir. ġekil 9‟de bu olayları açıklayan zaman diyagramlar 

gösterilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 9. Lazerli metodu açıklayan zaman diyagramlar 

 

 

 Burada a-kopma anında taban sensörün çıkıĢında elde edilen iĢaret, b- dikey hareketi algılayan lazerli sensörün 

çıkıĢındaki iĢaretlerdir. Elde edilen sürelerden yararlanarak fizikten bildiğimiz denklemden elde edilen yükseklik 

bulunabilir. 
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t
tah  

Bu  metotta sporcunun tabana düĢme süresi t3 önem taĢımıyor ve sporcu nasıl düĢerse düĢsün sonuçlar 

etkilenmez. 

 ġekil 10‟da cihazın basitleĢtirilmiĢ blok-Ģeması gösterilmiĢtir. Burada 1- taban sensörleri, 2-yansıtıcı 

kemer, 3- dikey hareketi algılayan lazerli sensör (VJS), 4-mikroiĢlemcili elektronik devre, 5- iki dijitli display, 6-

RESET butonudur. Cihazın yapısında ATMEL AT-89C51 tipi mikroiĢlemci kullanılmıĢtır. 

 

 

 
 

ġekil 10. Cihazın basitleĢtirilmiĢ blok-Ģeması 

 

 ġekil 11‟da tasarlanan cihazın fotografı gösterilmiĢtir. 

 

Cihazın çalıĢma konumuna getirilmesi için 220V besleme kablosunu ana panelin arkasında bulunan 

konektöre bağlanır.  

 

 Cihazın ön ponelinde “ON / OFF” 220 power supply anahtarı,  “RESET” sıfırlama butonu,  

Taban sensörü bağlantı kablosu ile ana cihaza bağlanır. 220V fiĢini Ģebeke gerilimine bağlanır. “ON / OFF” 

anahtarını “ON” konumuna getirilir.  Bu durumda display 00 ( çift sıfır) gösterir. Cihaz çalıĢmaya hazırdır.  
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ġekil 11. Lazerli dikey sıçrama cihazının fotografı. 

 

 Cihazın kullanımı çok basittir. Belinde yansıtıcı kemer bulunan sporcu taban sensörlerin algılama 

bölgesine girer. Ana paneldeki “RESET” butonuna basılır. Bu noktadan sonra sporcu sıçrayabilir.  Sporcu 

sıçradıktan sonra displayde sıçranan mesafe santimetre (cm) olarak okunur.  Yeni bir sıçrama için “RESET” 

butonuna basılmalıdır. Resetleme uzaktan kumanda ile de yapılabilir. 

 

Dikey sıçrama cihazın teknik özellikleri Ģunlardır: 

1. Sistem açık ve kapalı alanlarda kullanılabilir. 

2.Cihaz, -5C ile 50C ara.sındaki ortam sıcaklıklarında çalıĢabilir. 

3. Cihaz, 220V / 50Hz Ģebeke geriliminden ve 12V‟luk aküden beslenebilir. 

4. ġebekeden çekilen güç 10W‟tır. 

5. Cihazın ölçme aralığı 10cm ile 99cm arasındadır  

6. Sonuçlar 
 

Sporcunun performansının değerlendirilmesinde, insan sağlığın zarar vermeyen, temassız (kontaksız), 

basit ve ucuz cihazlara ihtiyaç vardır. Bu Ģartları optoelektronik metotlar sağlamaktadır. Optoelektronik 

yöntemlerin kullanımı kolay, hasiyetleri yüksek, dıĢ etkilere duyarsız, ortamda bulunan insanlara ve elektronik 

cihazlara etkilemezler. 

GeliĢtirilmiĢ optoelektronik metotlarla reaksiyon test cihazı, kronometre, havuza girme ve çıkma 

surelerini ölçen cihaz, ve dikey sıçrama cihazı tasarlanmıĢtır. Cihazların önemli teknik özellikleri verilmiĢtir. 

Tasarlanan bu cihazlar Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde 

kullanılmaktadır. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

 

ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSLERĠNE ĠLĠġKĠN 

GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

*Mehmet GÜLLÜ  *Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doktora Öğrencisi 

**Gonca KORUCU   **Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

ÖZET 

Bu çalıĢma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine iliĢkin görüĢlerini 

incelenmek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmaya, 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında Malatya ilinde rasgele 

yöntemle seçilmiĢ 647 ilköğretim ikinci kademe öğrencisi katılmıĢtır.  

 

Ayrıca araĢtırmada veri toplama aracı olarak 49 maddelik 5‟li likert türü ölçeğe göre hazırlanmıĢ anket 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan anket 1977 yılında Sherril ve Toulmin tarafından geliĢtirilmiĢ ve 2003 

yılında Özer ve Aktop tarafından da Türkçe‟ye çevrilmiĢtir. Özer ve Aktop tarafından Antalya ili 

uygulamasında anketin iç tutarlılık katsayısı ,86 bulunurken; Malatya ili uygulamasında iç tutarlılık katsayısı 

,75 bulunmuĢtur.  

 

Anket verilerinin frekans ve yüzde değerleri çapraz çizelgeler halinde gösterilmiĢtir. Cinsiyet ve yaĢ 

değiĢkelerine göre öğrencilerin cevapları arasında fark, 05 anlamlılık düzyinde Chi-Square (ki-kare) testi ile 

aranmıĢtır. 

 

Sonuç olarak ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine iliĢkin görüĢlerinin yüksek 

oranlarda olumlu olduğu söylene bilinir. Cinsiyet değiĢkenine göre öğrencilerin cevapları arasında 49 maddelik 

http://www.coolexhibits.com/jump-test.htm
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anketin 16 maddesinde fark olduğu görülmüĢken; yaĢ değiĢkenine göre öğrencilerin cevapları arasında anketin 

16 maddesinde fark olduğu görülmüĢtür.  

 

Anahtar Kelimeler: Ġlköğretim, Beden Eğitimi, Beden Eğitimi Dersi,  

 

SUMMARY 

The purpose of this study was to examine the opinion of students of second part of primary education 

relating to physical education lesson. In this study, 647 students of second part of primary education joined 

during the academic year of 2004 -2005 in Malatya province.  

 

Besides, The questionnaire which was prepared according to 49 items with 5 likert type scale to be 

appliance of data accumulation in this study was applied. The questionnaire which used to the study was 

developed by Sherril and Toulmin in 1977 years and was translated to Turkish by Özer and Aktop in 2003 in 

2003 years. While Cronbach‟s Alfa coefficient of the questionnaire from application in Antalya province by 

Özer and Aktop was obtained ,86; Cronbach‟s Alfa coefficient of the questionnaire from application in Malatya 

province was obtained ,75. 

 

Values of frequency and percentage of the questionnaire was exhibited with cross tables. To understand 

whether there is a difference between the rations of student‟s answers according to sexuality variable and ages 

variable, Chi-Square Test was performed in terms of ,05 significance level. 

 

According to the result of the study, the opinion of students of second part of primary education relating 

to physical education lesson may be said high level positive. While the difference between the rations of 

students‟ answers according to sexuality variable was proved at 16 items of 49 items of the questionnaire; the 

difference between the rations of students‟ answers according to ages variable was proved at 16 items of the 

questionnaire.  

 

Key Words: Primary Education, Physical Education, Physical Education Lesson. 

 

 

 

GĠRĠġ 

Bilindiği gibi insan canlılığının belirtisi, hareketlerdir. Ġlk zamanlar bu hareketler, insanın ilkel 

güdüleriyle oluĢan ve sadece varlığını koruyup sürdürmesi için gerekli olan doğal hareketleri kapsardı. Daha 

sonra insanlar, bu hareketleri doğal koĢullara uyum sağlamak, çevresindeki yeni değiĢikliklere karĢı korunmak 

ve muhafaza ettiği durumu geliĢtirmek amacı ile çeĢitli beden eğitimi faaliyetlerini içerisinde geliĢtirdiler 

(Harmandar, Özdilek ve Göral, 2000:54). 

Beden eğitimi faaliyetleri zaman içerisinde daha da sistemleĢerek yeni bir bilim dalını oluĢturdular. 

Açak‟a (1997:1) göre beden eğitimi, insanları hem ruhen, hem fikren ve bedenen olgunlaĢtıran, geliĢtiren, en az 

yorgunluğa karĢılık en çok fayda sağlayan cimnastik, oyun ve spor faaliyetlerini içine alan bir ilimdir. Aracı‟ya 

(1999:13) göre beden eğitimi, bireyin beden sağlığını, ruh sağlığını, beden becerilerini geliĢtirmeye yönelik, 

gerektiğinde çevresel koĢullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiĢtirilebilen esnek kurallara dayalı oyuna, 

cimnastiğe, spora dönük alıĢtırma ve çalıĢmaların tümünü kapsayan geniĢ tabanlı bir etkinliktir. Yamaner‟e 

(2002:10) göre beden eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığının geliĢmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür. 

Günsel‟e (2004a:1) göre beden eğitimi, çocukların biyolojik potansiyelinin geliĢtirilmesi amacı ile yapılan çeĢitli 

fiziksel egzersizler ve oyunların tümünü değerlendiren ve sistematik olarak sürdürülen etkinliktir.  

Genel bir kavram olarak beden eğitimi ise, bireylerin geliĢim özellikleri göz önünde bulundurularak, 

fert ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kiĢilik sahibi; yapıcı, yaratıcı ve üretken; millî 

kültür değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranıĢları kazanmıĢ fertler olarak yetiĢtirilmeleri için 

gerekli kiĢilik eğitimidir (MEB, 1998:8). 
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Bu tanımlardan da anlaĢılacağı gibi, beden eğitiminin ilk amacı insanın “fiziğini” etkilemektir. Fakat bu 

kadarla sınırlı olduğunu düĢünmek yanlıĢtır, çünkü aynı zamanda, beden eğitimi, kullanılan fizik egzersizlerin 

çeĢidine göre fizyolojik, kullanılan metotlara göre pedagojik, etkilerine göre biyolojik ve organizasyon Ģekline 

göre sosyaldir (Günsel, 2004b:1). 

Eğitim kurumlarında beden eğitimi faaliyetlerinin yapıldığı ve uygulama alanı bulduğu ders ise beden 

eğitimi dersidir. Bu dersin genel ve özel amaçları doğrultusunda beden eğitimi faaliyetleri sürdürülür.  

Ġlköğretim beden eğitimi dersi genel amaçları, ilköğretim okulları beden eğitimi dersi öğretim programı 

içinde belirlenmiĢtir (Çöndü, 1999:17). Bu genel amaçları aĢağıda sıralamak mümkündür (MEB, 2000:5): 

1. Atatürk‟ün ve düĢünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme. 

2. Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirme ve geliĢtirebilme. 

3. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilme. 

4. Ġyi duruĢ alıĢkanlığını edinebilme. 

5. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme. 

6. Ritim ve müzik eĢliğinde hareketler yapabilme. 

7. Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olabilme. 

8. Millî bayramlar ve kurtuluĢ günlerinin anlamını ve önemini kavrama, törenlere katılmaya istekli olabilme. 

9. Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boĢ zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye 

istekli olabilme. 

10. Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme 

11. Tabiatı sevme, temiz hava ve güneĢten faydalanabilme. 

12. ĠĢ birliği içinde çalıĢma ve birlikte davranma alıĢkanlığı edinebilme. 

13. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme. 

14. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme. 

15. Dostça oynama ve yarıĢma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karĢısında 

olabilme. 

16. Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme. 

17. Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme. 

Beden eğitimi dersi genel amaçları, özelleĢerek sınıflara göre özel amaçlara ayrılmaktadır. Örneğin 6. 

sınıf beden eğitimi dersi amaçları, 7. sınıf beden eğitimi dersi amaçları… Bu özel amaçlar, davranıĢlara 

dönüĢtürülerek beden eğitimi dersleri iĢlenmektedir. 

Beden eğitimi dersinin amaçlarına ulaĢmak için haftalık beden eğitimi ders saat sayısı 2001-2002 eğitim 

ve öğretim yılı öncesinde ilköğretim ikinci kademesinde 1 ders saatiydi (40 dakika). Ancak  04.09.2001 tarihli ve 

339 sayılı karar sayısı ile 6., 7. ve 8. sınıflarda okutulan beden eğitimi dersi haftada 1 ders saatinden 2 ders 

saatine çıkarılmıĢtır (MEB, 2001:2)  

Bu çalıĢmada ilköğretimin ikinci kademesi öğrencilerinin, haftalık 2 ders saati olan beden eğitimi 

derslerine iliĢkin görüĢlerini incelemek amacıyla yapılmıĢtır.  

YÖNTEM 

Bu araĢtırma mevcut olan bir durumu tanımlamaya ve açıklamaya çalıĢmaktadır. Bu nedenle çalıĢmanın 

yöntemi olarak betimsel yöntem kullanılmaktadır. 
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AraĢtırma evrenini, Malatya ilinde 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim okullarının ikinci 

kademe öğrencileri oluĢturmaktadır. 

AraĢtırma örneklemini, Malatya ilinde 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında 7 ilköğretim okulunda 

rasgele yöntemle seçilmiĢ 647 öğrenci oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmanın veri toplama aracı olarak anket uygulanmıĢtır. Anket Sherril ve Toulmin (1977) tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. Özer ve Aktop (2003:67) tarafından da Türkçe‟ye çevrilmiĢtir. 

Anketin üç maddesi kiĢisel bilgilerle ilgili (cinsiyet, yaĢ, sınıfı) ve  kırk dokuz maddesi beĢ dereceli 

Likert tipi ölçeğe göre hazırlanmıĢ konu ile ilgili bilgilerden oluĢmuĢtur. BeĢ dereceli Likert ölçeği “Kesinlikle 

Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım” , “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir.  

Ayrıca 49 maddelik anketin 26 maddesinde beden eğitimi dersine karĢın olumlu yargılar ve 23‟ünde 

beden eğitimi dersine iliĢkin olumsuz yargılar bulunmaktadır.   

Gerekli izinler alındıktan sonra 113 öğrenciye ön uygulama yapılmıĢtır. Bu ön uygulama sonucunda 

anketin iç tutarlıklık katsayısı olarak Cronbach Alfa katsayı ,75 olarak bulunmuĢtur. Özer ve Aktop‟ta iç 

tutarlılık katsayısını ,86 olarak bulmuĢlardır. 

Daha sonra anket 7 ilköğretim okulundan 700 öğrenciye uygulanmıĢtır. Uygulanan anketler içerisinde 

geçersiz sayılanlar çıkartıldıktan sonra kalan 647 anket SPSS 11 paket programına yüklenmiĢtir.  

Anket verilerinin frekans ve yüzde değerleri çapraz tablolar halinde verilmiĢtir.  

YaĢ ve cinsiyet değiĢkenlerine göre öğrencilerin cevap oranları arasında fark olup olmadığını anlamak 

amacıyla ,05 anlamlılık düzeyinde ki-kare (Chi-Square) testi yapılmıĢtır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1: Öğrencilerin Sınıflarına Göre Cinsiyet Dağılımları 

SINIFLAR 

CĠNSĠYETLER 
TOPLAM 

Kız Erkek 

f % F % f % 

6. Sınıflar 124 37,7 120 37,9 244 37,7 

7. Sınıflar 104 31,5 120 39,7 224 34,6 

8. Sınıflar 102 30,9 77 24,3 179 27,7 

TOPLAM 330 51 317 49 647 100 

 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi ankete katılan öğrencilerin %51‟inin (330 kiĢi) kız ve %49‟unun (317 kiĢi) erkek 

olduğu görülmektedir. Bu durum, ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin oranlarının hemen hemen eĢit 

olduğunu göstermektedir.  

Ayrıca Tablo 1‟de öğrencilerin %37,7‟inin (244 kiĢi) 6. sınıfta, %34,6‟sının  (224 kiĢi) 7. sınıfta ve 

%27,7‟sinin (179 kiĢi) olduğu görülmektedir. Bu durumda ankete katılan 6. sınıf öğrencilerin oranının 7. ve 

8. sınıf öğrencilerinin oranlarına göre daha fazla olduğu sonucunu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 2: Öğrencilerin YaĢlarına Göre Cinsiyet Dağılımları 

YAġLAR CĠNSĠYETLER TOPLAM 

Kız Erkek 

f % f % f % 

10 YAġ - - 1 0,3 1 0,2 

11 YAġ  8 2,4 2 0,6 10 1,5 

12 YAġ 91 27,6 98 30,9 189 29,2 

13 YAġ 92 27,9 96 30,3 188 29,1 

14 YAġ 102 30,9 79 24,9 181 28 
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15 YAġ 35 10,6 35 11 70 10,8 

16 YAġ 1 0,3 6 1,9 7 1,1 

17 YAġ 1 0,3 - - 1 0,2 

TOPLAM 330 100 317 100 647 100 

Tablo 2‟de ankete katılan öğrencilerin (2005 yılına göre) yaĢ oranlarına bakıldığında, kız öğrencilerin 27,9‟unun 

(92 kiĢi) 13 yaĢında ve %30,9‟unun (102 kiĢi) 14 yaĢında olduklarını görülürken; erkek öğrencilerin %30,9‟unun 

(98 kiĢi) 12 yaĢında ve %30,3‟ünün (96 kiĢi) 13 yaĢında olduklarını görülmektedir. Bu durumda ankete katılan 

kız öğrencilerin büyük kısmının 13-14 yaĢlarında olduğu ve erkek öğrencilerin büyük çoğunluğunun 12-13 

yaĢlarında olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 3. Anket Maddelerinin Frekans ve Yüzde Değerleri Dağılımları Tablo 3. Anket Maddelerinin 

Frekans ve Yüzde Değerleri Dağılımları 

 

 

ANKET MADDELERĠ 

 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

f % f % f % f % f % 

1. Egzersiz (BE dersinde katıldığınız 

oyun ve spor da dahil olmak üzere her 

Ģey) yapmaktan hoĢlanıyorum. 
309 47,9 227 35,2 57 8,8 31 4,8 21 3,3 

2. BE derslerine bu kadar çok zaman 

ayırmaya değmiyor. 
61 9,5 95 14,7 92 14,3 157 24,3 240 37,2 

3. BE dersinde sınav (sözlü) 

yapılmamalıdır. 
132 20,6 90 14,1 74 11,6 156 24,4 188 29,4 

4. ArkadaĢlarımın çoğu BE dersinden 

hoĢlanıyor. 
297 46 211 32,7 77 11,9 39 6 22 3,4 

5. BE dersinde istediğimiz oyunları 

oynayamıyoruz. 
92 14,4 119 18,6 102 15,9 187 29,2 141 22 

6. BE dersinde öğrendiğimiz beceriler 

çok önemlidir. 
352 54,9 209 32,6 38 5,9 23 3,6 19 3 

7. BE dersi arkadaĢlarımla daha 

uyumlu olmamı öğretmiĢtir. 
171 26,6 242 37,6 129 20 66 10,2 36 5,6 

8. BE dersinde canımın yanmasından 

yada yaralanmaktan korkuyorum. 
75 11,6 114 17,7 92 14,3 186 28,9 177 27,5 

9. BE dersinde oynadığım oyunların 

çoğu zaman kaybıdır. 
28 4,3 75 11,6 98 15,2 203 31,4 242 37,5 

10. BE dersine sadece bu derste iyi 

olanlar katılmalıdır. 
57 8,8 43 6,7 47 7,3 185 28,7 313 48,5 

11. BE dersine ayrılan zaman çok 

kısadır. 
168 26 124 19,2 119 18,4 149 23,1 85 13,2 

12. BE dersinde oyun oynamaktan 

hoĢlanıyorum. 
328 50,9 224 34,7 36 5,6 33 5,1 24 3,7 

13. BE dersinde oyun oynadığımızda 

ben hiçbir zaman önemli bir konumda 

olamıyorum. 
60 9,3 81 12,5 159 24,6 189 29,2 158 24,4 

14. BE dersleri olmadan da yeterince 

egzersiz (oyun ve spor da dahil olmak 

üzere her Ģey) yapıyorum. 
129 20 186 28,9 84 13 133 20,7 112 17,4 

15. BE dersinde hareketleri 

yapamadığımda arkadaĢlarım bana 

gülüyorlar. 
91 14,7 101 15,7 80 12,4 166 25,8 205 31,9 

16. BE Öğretmenleri çocukları 

seviyorlar. 
270 42,1 178 27,7 10 16,5 43 6,7 45 7 

717. BE dersi olmasaydı, duygularıma 

daha kolay hakim olabilirdim. 
29 4,5 40 6,2 160 24,9 208 32,4 205 31,9 

18. BE dersi bize baĢkalarının 

haklarına saygı göstermeyi öğretiyor. 
160 24,8 180 28 163 25,3 91 14,1 50 7,8 

19. BE becerileri yaĢamı daha bir 

zevkli kılıyor. 
302 47,2 244 38,1 54 8,4 26 4,1 14 2,2 

20. BE dersinde arkadaĢlarımdan 55 8,5 76 11,8 106 16,4 230 35,7 178 27,6 
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daha önce yoruluyorum. 

21. Bazı anne ve babalar BE dersine 

pek önem vermiyorlar. 
133 20,7 174 27,1 97 15,1 129 20,1 110 17,1 

22. BE dersinde öfke ve benzeri 

duygularıma hakim olamıyorum. 
69 10,7 107 16,7 123 19,2 185 28,8 158 24,6 

23. BE derslerimiz eğlenceli geçiyor. 369 57,3 189 29,3 41 6,4 18 2,8 27 4,2 

24. KoĢmaktan hoĢlanıyorum. 249 38,7 207 32,1 48 7,5 62 9,6 78 12,1 

25. BE dersindeki tartıĢmalar 

arkadaĢlarımı kaybetmeme neden 

oldu. 
63 9,7 87 13,4 133 20,6 183 28,3 181 28 

26. BE dersi kondisyonumun (kuvvet, 

hız, esneklik, dayanıklılık) 

geliĢmesine yardımcı oldu. 
32 50,9 186 28,9 79 12,3 27 4,2 24 3,7 

27. Büyüdüğüm zaman da egzersiz 

(oyun ve spor da dahil olmak üzere 

her Ģey) yapmaya devam edeceğim. 
270 41,7 182 28,1 137 21,2 31 4,8 27 4,2 

28. Anne ve babam BE dersinde 

giysilerimi yıprattığım veya kirlettiğim 

için sık sık beni azarlıyorlar. 
44 6,8 47 7,3 66 10,2 164 25,3 326 50,4 

29. BE dersi iyi sportmenliği 

öğretiyor. 
290 44,9 238 36,8 75 11,6 20 3,1 23 3,6 

30. BE dersine ait olmadığımı 

hissediyorum. 
34 5,3 42 6,5 105 16,2 185 28,6 281 43,4 

31. BE dersi rahatlamama yardımcı 

oluyor. 
285 44,3 237 36,8 63 9,8 36 5,6 23 3,6 

32. BE dersinde aptalca Ģeyler 

yapmak zorunda kalıyoruz. 
43 6,6 44 6,8 64 9,9 188 29,1 308 47,6 

33. BE dersi sayesinde yeteneklerimin 

farkına vardım. 
272 42,3 228 35,5 81 12,6 37 5,8 25 3,9 

 

34. BE dersi sağlığı geliĢtirme 

açısından zaman kaybıdır. 
37 5,8 51 7,9 73 11,4 165 25,7 317 49,3 

35. BE dersi arkadaĢ edinmeme 

yardımcı olmuyor. 
82 12,8 98 15,2 166 25,8 150 23,3 147 22,9 

36. Hemen hemen bütün BE 

derslerinde yeni Ģeyler öğreniyorum. 
304 47,2 243 37,7 46 7,1 33 5,1 18 2,8 

37. Havalar nasıl olursa olsun BE 

dersini sabırsızlıkla beklerim. 
280 43,5 187 29 79 12,3 57 8,9 41 6,4 

38. BE dersi zorunlu olmamalıdır. 104 16,2 118 18,4 125 19,5 122 19 172 26,8 

39. BE dersi öğrencileri sportmenlik 

dıĢı davranmaya teĢvik ediyor. 
55 8,6 64 10 167 26,1 153 23,9 202 31,5 

40. BE dersi erkekler için olduğu 

kadar kızlar içinde önemlidir. 
350 54,2 199 30,8 45 7 22 3,4 30 4,6 

41. BE dersindeki birçok etkinlik 

kendimi beceriksiz hissetmeme neden 

oluyor. 
61 9,4 62 9,6 129 20 175 27,1 219 33,9 

42. En iyi arkadaĢımla aynı takımda 

olamadığımda BE dersinde 

oynamamak istemiyorum. 
110 17,1 86 13,4 109 17 151 23,5 186 29 

43. BE dersi bizi sağlıklı 

alıĢkanlıklara yönlendiriyor. 
338 52,3 203 31 68 10,5 20 3,1 17 2,6 

44. BE dersindeki not sistemimiz 

adildir. 
151 23,6 152 23 189 29,5 66 10,3 83 12,9 

45. BE dersleri mücadeleye dayalı, 

sert oyunları içeriyor. 
82 12,7 121 18,8 145 22,5 160 24,8 136 21,1 

46. BE dersi pek çok arkadaĢımı daha 

iyi anlamama yardımcı oldu. 
187 29,1 201 31,3 151 23,5 96 10,7 34 5,3 
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47. Gerçekten çok iyi kondisyona 

(kuvvet, hız, dayanıklılık, esneklik) 

sahibim. 
188 29,1 214 33,1 178 27,6 46 7,1 20 3,1 

48. BE dersinde öğrendiklerimin 

çoğunu okul dıĢında da 

kullanabiliyorum. 
251 38,8 236 36,5 75 11,6 49 7,6 36 5,6 

49. Haftada iki saat BE dersi almamız 

gereksizdir. 
48 7,4 37 5,7 66 10,2 142 21,9 354 54,7 

Tablo 3‟e bakıldığında, beden eğitimi dersine iliĢkin olumlu yargı bildiren 26 madde ile olumsuz yargı 

bildiren 23 madde olmak üzere toplam 49 maddenin cevap seçeneklerinin frekans ve yüzde dağılımları 

görülmektedir.  

Beden eğitimi dersine iliĢkin olumlu yargı bildiren 26 maddenin cevap seçenekleri tek tek 

incelendiğinde; on dokuz maddenin (madde 1, madde 4, madde 6, madde 11, madde 12, madde 16, madde 19, 

madde 23, madde 24, madde 26, madde 27, madde 29, madde 30, madde 31, madde 33, madde 36, madde 37, 

madde 40, madde 43 ve madde 48) cevap seçeneklerinde en büyük yüzde değerinin “kesinlikle katılıyorum” 

cevabına; altı maddenin (madde 7, madde 14, madde 18, madde 21, madde 46 ve madde 47) cevap 

seçeneklerinde en büyük yüzde dağılımının “katılıyorum” cevabına; bir maddenin (madde 44) cevap 

seçeneklerinde en çok yüzde değerinin “kararsızım” cevabına ait olduğu görülmektedir.  

Beden eğitimi dersine iliĢkin olumsuz yargı bildiren 23 maddenin cevap seçeneklerinin yüzde değerleri 

tek tek incelendiğinde; on beĢ maddenin (madde 2, madde 3, madde 8, madde 9, madde 15, madde 17, madde 

28, madde 30, madde 32, madde 34, madde 38, madde 39, madde 41, madde 42 ve madde 49) cevap 

seçeneklerinde en büyük yüzde değerinin “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine; yedi maddenin (madde 5, 

madde 8, madde 13, madde 20, madde 22, madde 25 ve madde 45) cevap seçeneklerinde en çok yüzde 

dağılımının “katılmıyorum” seçeneğine; bir maddenin (madde 35) cevap seçeneklerinde en büyük yüzde 

değerinin “kararsızım” seçeneğine ait olduğu görülmektedir.  

Tablo 4: Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Öğrencilerin Cevaplarının X
2 
Testi Sonuçları  

Dağılımları 

Anket 

Maddeleri 
X

2
 

Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Düzeyi 

Anket 

Maddeleri 
X

2
 

Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Düzeyi 

Madde 1 2,264 4 ,687  Madde 26 7,446 4 ,114 

Madde 2 18,175 4 ,001* Madde 27 3,854 4 ,426 

Madde 3 8,370 4 ,079 Madde 28 29,569 4 ,000* 

Madde 4 15,946 4 ,003* Madde 29 3,731 4 ,444 

Madde 5 9,306 4 ,054 Madde 30 12,594 4 ,013* 

Madde 6 2,730 4 ,604 Madde 31 ,996 4 ,910 

Madde 7 5,761 4 ,218 Madde 32 11,452 4 ,022* 

Madde 8 13,476 4 ,009* Madde 33 2,107 4 ,716 

Madde 9 9,324 4 ,053 Madde 34 34,490 4 ,000* 

Madde 10 16,013 4 ,003* Madde 35 16,632 4 ,002* 

Madde 11 12,681 4 ,013* Madde 36 2,146 4 ,709 

Madde 12 5,924 4 ,205 Madde 37 ,421 4 ,981 

Madde 13 2,638 4 ,620 Madde 38 21,266 4 ,000* 

Madde 14 13,270 4 ,010* Madde 39 11,262 4 ,024* 

Madde 15 5,520 4 ,238 Madde 40 31,159 4 ,000* 

Madde 16 7,471 4 ,113 Madde 41 1,666 4 ,797 

Madde 17 6,304 4 ,178 Madde 42 8,350 4 ,080 

Madde 18 1,408 4 ,843 Madde 43 6,978 4 ,137 

Madde 19 8,065 4 ,089 Madde 44 5,062 4 ,281 
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Madde 20 3,925 4 ,416 Madde 45 6,363 4 ,174 

Madde 21 5,033 4 ,284 Madde 46 1,591 4 ,810 

Madde 22 15,268 4 ,004* Madde 47 7,094 4 ,131 

Madde 23 4,852 4 ,303 Madde 48 ,438 4 ,976 

Madde 24 2,152 4 ,708 Madde 49 26,650 4 ,000* 

Madde 25 3,118 4 ,538     
* P<.05 

Tablo 4‟te erkek ve kız öğrencilerin beden eğitimi dersine iliĢkin görüĢleri arasında fark olup 

olmadığını tespit etmek için yapılan ki-kare testi sonuçlarına göre kırk dokuz maddelik anketin on altı 

maddesinde (madde 2, madde 4, madde 8, madde 9, madde 10, madde 11, madde 14, madde 22, madde 28, 

madde 30, madde 32, madde 34, madde 35, madde 38, madde 39, madde 40 ve madde 49) anlamlı düzeyde fark 

olduğu görülmektedir. Ayrıca geri kalan ve büyük çoğunluğu oluĢturan otuz üç maddede ise kız ve erkek 

öğrencilerinin beden eğitimi dersine iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı da tespit edilmiĢtir.
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Tablo 5. YaĢ DeğiĢkenine Göre Öğrenci Cevaplarının X
2
 Testi Sonuçları Dağılımları  

 

Anket 

Maddeleri 
X

2
 

Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Düzeyi 

Anket 

Maddeleri 
X

2
 

Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Düzeyi 

Madde 1 42,360 28 ,040* Madde 26 48,833 28 ,009* 

Madde 2 17,995 28 ,926 Madde 27 32,805 28 ,243 

Madde 3 26,945 28 ,521 Madde 28 19,332 28 ,888 

Madde 4 37,896 28 ,100 Madde 29 20,662 28 ,841 

Madde 5 32,865 28 ,241 Madde 30 26,704 28 ,534 

Madde 6 19,856 28 ,870 Madde 31 46,310 28 ,016* 

Madde 7 16,998 28 ,949 Madde 32 57,056 28 ,001* 

Madde 8 28,702 28 ,428 Madde 33 20,698 28 ,656 

Madde 9 26,388 28 ,552 Madde 34 28,574 28 ,434 

Madde 10 22,526 28 ,756 Madde 35 27,654 28 ,483 

Madde 11 61,939 28 ,000* Madde 36 26,456 28 ,548 

Madde 12 41,534 28 ,048* Madde 37 44,439 28 ,025* 

Madde 13 36,944 28 ,120 Madde 38 42,744 28 ,037* 

Madde 14 23,069 28 ,730 Madde 39 33,274 28 ,226 

Madde 15 20,050 28 ,863 Madde 40 42,934 28 ,035* 

Madde 16 32,222 28 ,266 Madde 41 20,811 28 ,833 

Madde 17 32,526 28 ,254 Madde 42 23,019 28 ,732 

Madde 18 42,164 28 ,042* Madde 43 22,405 28 ,762 

Madde 19 39,567 28 ,072 Madde 44 38,183 28 ,095 

Madde 20 27,488 28 ,492 Madde 45 40,704 28 ,057 

Madde 21 41,496 28 ,048* Madde 46 49,462 28 ,007* 

Madde 22 42,559 28 ,038* Madde 47 62,229 28 ,000* 

Madde 23 56,113 28 ,001* Madde 48 37,711 28 ,104 

Madde 24 51,717 28 ,004* Madde 49 39,378 28 ,075 

Madde 25 24,219 28 ,670     
*P<,05 

Tablo 5‟te öğrencilerin yaĢlarına göre beden eğitimi dersine iliĢkin görüĢleri arasında anketin on altı 

maddesinde (madde1, madde 11, madde 12, madde 21, madde 22, madde 23, madde 24, madde 26, madde 31, 

madde 32, madde 37, madde 38, madde 40, madde 46 ve madde 47) anlamlı düzeyde fark olduğu görülmektedir. 
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TARTIġMA 

AraĢtırma bulgularında, 49 maddelik ankette, beden eğitimi dersiyle ilgili olumlu yargılardan oluĢan 26 

maddenin cevap seçeneklerinin en büyük yüzde değerleri göz önüne alındığında; “kesinlikle katılıyorum” cevap 

seçeneğinin 19 maddede, “katılıyorum” cevap seçeneğinin 6 maddede ve “kararsızım” cevap seçeneğinin 1 

maddede en büyük yüzde değerini aldığı tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca beden eğitimi dersiyle ilgili olumsuz yargılardan oluĢan 23 maddenin cevap seçenekleri göz 

önüne alındığında; 15 maddede “kesinlikle katılmıyorum” cevap seçeneğinin 15 maddede, “katılmıyorum” 

cevap seçeneğinin 7 maddede ve “kararsızım” cevap seçeneğinin 1 maddede en büyük yüzde değerini aldığı 

görülmüĢtür.  

Bu durum ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine karĢı olumlu yargıların büyük 

kısmına kesinlikle katıldıkları ve beden eğitimi dersine karĢı olumsuz yargıların ise çoğuna kesinlikle 

katılmadıklarını göstermektedir. 

Bu bulgular neticesinde, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerin beden eğitimi dersine iliĢkin 

görüĢlerinin olumlu olduğunu söylene bilinir.  

Çiçek, Koçak ve Kirazcı‟nın (2002:3) yaptıkları çalıĢmada bu bulguları destekler nitelikte veriler elde 

etmiĢleridir. Bu araĢtırmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin, özellikle beden eğitimi dersinde öğretilen 

konuların açık ve anlaĢılır Ģekilde sunulmasını, hareketlerin anlaĢılır düzeyde gösterilmesini ve hatalı ya da eksik 

yapılan hareketlerin düzeltilmesini çok önemli gördüklerini vurgulamıĢlardır. 

Bu bilgilere ek olarak Yaylacı‟nın (1998:237) yaptığı araĢtırmada 14 yaĢ grubu öğrencilerin %85‟inin 

beden eğitimi derslerinde not verilmesini istemekte; %75,3‟ü beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin en çok sağlıklı 

bir yaĢam sağladığı ve vücudunu güçlendirdiğini belirtmiĢlerdir. Yenal, Çamlıyer ve Saracaloğlu (1999:22) 

yaptıkları araĢtırmada, beden eğitimi ve spor etkinliklerine düzenli olarak katılan öğrencilerinde, diğer 

öğrencilerine göre tüm motor beceri ve yetenek testlerinde belirgin bir geliĢme kaydedildiğini tespit etmiĢlerdir. 

Ayrıca 49 maddelik ankette sadece 2 maddenin cevap seçeneklerinde en büyük yüzde dağılımının 

“kararsızım” seçeneğinde çıkması, öğrencilerin beden eğitimi dersine iliĢkin olumlu ya da olumsuz   yargılara 

karĢı kayıtsız kalmadıklarını da göstermektedir.  

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre cevap oranları arasında yapılan ki-kare testi sonuçlarına göre 49 

maddelik anketin 16 maddesinde anlamlı düzeyde fark olduğu bulunmuĢken; 33 maddesinde anlamlı düzeyde 

fark bulunamamıĢtır.  

Bu durum kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi dersine iliĢkin görüĢlerinin bir birine benzer 

olduklarını da göstermektedir. 

Özhan‟nın (1998:78-79) yaptığı araĢtırmada bu sonuçları desteklemektedir. AraĢtırmada, öğrencilerin 

beden eğitimi derslerinden fiziksel geliĢim sağlama konusunda beklentilerine göre kız ve erkek öğrenciler 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Ayrıca öğrencilerin beden eğitimi dersi yoluyla bir spor dalıyla ilgili 

yeteneklerin ortaya çıkmasını beklemelerine göre kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark tespit 

edilememiĢtir. Güray (2002:53-54) ise yaptığı çalıĢmada, beden eğitimi dersinin sevilen yönleri ile cinsiyetler 
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arasında anlamlı düzeyde iliĢki olmadığını bulmuĢken; beden eğitimi dersinin sevilmeyen yönleri ile cinsiyetler 

arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir. 

Ayrıca araĢtırma bulgularında öğrencilerin yaĢlarına göre cevap oranları arasında yapılan ki-kare testi 

sonuçlarına göre anketin 16 maddesinde anlamlı düzeyde fark bulunmuĢtur. Ancak geri kalan ve anketin büyük 

bir kısmını oluĢturan 33 maddede ise anlamlı düzeyde fark bulunamamıĢtır.  

Bu sonuç, öğrencilerin farklı yaĢlarda olsalar bile beden eğitimi dersine karĢı bakıĢ açılarının hemen 

hemen bir birine benzer olduğunu göstermektedir.    

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine iliĢkin görüĢlerini incelenmek 

amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma bulgularında, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerin beden eğitimi dersine iliĢkin 

görüĢlerinin olumlu olduğu bulunmuĢtur. 

Ayrıca öğrencilerin cinsiyetlerine göre cevap oranları arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonuçlarına göre 49 maddelik anketin 16 maddesinde anlamlı düzeyde 

fark olduğu görülmüĢken; anketin büyük bir kısmı olan 33 maddesinde anlamlı düzeyde fark olmadığı 

görülmüĢtür. Bu sonuç, kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi dersine iliĢkin görüĢleri arasında benzerlikler 

olduğunu göstermektedir. 

Bunlara ek olarak öğrencilerin yaĢlarına göre cevap oranları arasında anlamlı düzeyde fark olup 

olmadığını anlamak amacıyla yapılan ki-kare testi sonuçlarına göre 16 maddede anlamlı düzeyde fark 

görülürken; geri kalan ve anketin büyük bir kısmını oluĢturan 33 maddede ise anlamlı düzeyde fark olmadığı 

görülmüĢtür. Bu sonuç öğrencilerin farklı yaĢlarda olmalarına rağmen beden eğitimi dersine iliĢkin görüĢlerinin 

hemen hemen aynı doğrultuda olduğunu göstermektedir. 

Bu bulgular doğrultusunda, okullarda öğrencilerin gerek fiziksel yönden, gerek zihinsel yönden, 

gerekse devinimsel yönden geliĢimlerini sağlayan ders olan beden eğitimi dersine karĢı daha fazla önem 

verilmeli; beden eğitimi dersi araç ve gereç eksiklikleri giderilmeli; beden eğitimi öğretmenleri beden eğitimi 

derslerine karĢı gerekli titizliği göstermelidir.  

Ayrıca okullarda haftalık 2 ders saati okutulan beden eğitimi dersleri amaçlarının tam olarak 

gerçekleĢtirilmesi için haftada en az 3 ders saatine çıkartılmalıdır. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

GELĠġĠMSEL OYUN 

Dr. Ferda Gürsel  Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

Eğitimin amacı çocuğu yaĢam içine sokabilmek olmalıdır. 

Çocuklar keĢfederek yaratarak öğrenebiliyorlar ise Ocker‟in dediği gibi o zaman onların 

belleklerini değil, yeteneklerini ve becerilerini geliĢtirmeye yönelik bir eğitimden söz ederiz. 

Eğitsel düĢünmelerini, problemleri çözmelerini, hayal kurmalarını sağlayarak böyle bir eğitim 

sistemi gerçekleĢtirebiliriz. Oyun bu sistemin önemli bir parçası olabilir.  

Çocuk yaĢamla ilgili ilk deneyimlerini oyunla öğrenmekte, oyun sırasında çeĢitli roller 

üstlenerek dünyayı kendi duyularıyla tanımaya çalıĢmaktadır. Mc Kee, yaĢamdan, sanattan, 

edebiyattan, spordan zevk almayı doğal olarak iyileĢtiren bir Ģey diye tanımlar oyunu. Her yaĢ 

için her türlü iliĢkide tehdit edici olmayan bir çerçevedir. Birlikte oynama, beklenmedik ve 

eğlenceli bir biçimde yaĢamı ve birbirinin varlığını birlikte kutlamaya dönüĢebilir (Caroll ve 

Toker; 2001). 

Oyun ilkokullar beden eğitimi programının bir parçasıdır. Gallahue ve Cleland, 2003) oyuna 

sistematik bir Ģekilde yaklaĢmakta ve oyunu; bir ya da birden fazla çocuğun iĢbirliği ya da 

yarıĢma içerisinde bir araç kullanarak ya da kullanmayarak belirli kurallarla oynadıkları bir 

etkinliktir diye tanımlarlar.  

Oyun içerisinde, hareket becerileri (Yer değiĢtirme, uyarlanmıĢ hareketler, özelleĢmiĢ 

hareketler….), hareket kavramları (efor, boĢluk ve iliĢki farkındalığı gibi) yer alabilir. 

Oyunun amacı beceriyi uygulamaya hizmet eder, sosyal öğrenmeyi destekler, fiziksel 

uygunluğun parçalarını destekler, akademik kavramların geliĢimini destekler. 

Oyunun beĢ kritik parçası vardır. Sınırlıkları, kuralları, stratejileri, oyuncuların rolleri, bir 

hareket becerisi. 

Bu yaklaĢımın I. ve II. Seviyeleri Ankara üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencileri tarafından ve öğretim elamanı tarafından ilköğretimin ilk kademesinde 

uygulanmıĢtır. 

GELĠġĠMSEL OYUNUN  SEVĠYELERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

GeliĢimsel Seviye I 

Bir kaç basit kural vardır 

Bir spor branĢına ait araç gerece ihtiyaç duyulmaz 

KiĢi oyunla tanıĢır. 

TartıĢma ve keĢfetme oyunlarıdır. 

Acemiler bu oyunlar ile baĢlarlar 

Okul öncesi ve Ġlkokul seviyesi oyunlardır. 

Yer değiĢtirme, uyarlanmıĢ ve denge oyunlarıdır. 

Tek ya da en fazla 3 kiĢilik oyunlardır. 

1 ya da 2 oyun stratejisi vardır. 

 

Örnek: 

Hareket Becerisi: Yürüme , alttan top atma 

Hareket kavramları: BoĢluk, yön ve efor  farkındalıkları 

Araç: Çember 

 

Çocukların her biri  salona dağılmıĢ bir çember içine girer. Öğretmenin yürüme ritmi ile 

hareket ederken topunu havaya atar tutar. Ritim kesildiğinde herkes yavaĢça kendi çemberine 

döner. 
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GeliĢimsel Seviye II 

Motor beceri ve hareket kavramları kullanılır 

Resmi sporlardan (basketbol,voleybol gibi) iki kural kullanılır. 

Beceri içeren kıĢkırtıcı oyunlardır. (NE KADAR HIZLI, NE KADAR UZAĞA) 

Oyun stratejisi karmaĢıktır. 

 

Örnek: 

Hareket Becerisi: Bir ya da iki el ile top sıçratmak 

Hareket kavramları: BoĢluk, yön ve efor  farkındalıkları 

Araç: Engeller, huni 

 

Her çocuk kendi kiĢisel boĢluğunda. Herkes kendi topunu sıçratırken, diğerinin topunu 

çelmeye çalıĢır. 

 

Kombinasyonları: AtıĢ ve kaleci eklenebilir. 

 

 

GeliĢimsel Seviye III 

Bilinen oyunların küçük sayıda gruplarla oynanmasıdır. 

Resmi oyun kuralları daha çok kullanılır. 

Bir kaç motor beceri ve hareket kavramı kullanılır. 

Çoklu oyun stratejisi kullanılır. 

Fiziksel uygunluğun katkısı büyüktür. 

Örnek: 

Hareket Becerisi: KoĢu 

Hareket kavramları: Genel boĢluk, yön değiĢtirme , top sürme  

Araç: Top, pramit 
 

 

 

 

 

Oyuncular hentbol topu ile boş alana kaçarken, toplu oyuncu top sürer  ve pas verir. Paslar 

daima boşa ve ileri koşan oyuncuya atılır. Oyuncular pas almak için ileri hareket ederler. 

Gelişimsel Seviye VI 

 Takım sporları, ikili ve bireysel sporlarda kullanılır 

 Resmi oyun kuralları daha çok kullanılır. 

 Orta öğretim oyunlarıdır. Ġleri seviye 

 

Örnek: 

Hareket Becerisi: KoĢu, aldatma , kayma adımı 

Hareket kavramları: Genel boĢluk, yön değiĢtirme , pas  
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Araç: Top,  

 

Takım savunması: Hücum oyuncuları dairenin içine girmeye çalışırken savunma 
oyuncuları kayma adımı ile engel olmaya çalışır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELĠġĠMSEL OYUNUN SEVĠYELERĠNE  BĠR DERS ÖRNEĞĠ 

(Bu örnek, Gallahue ve Cleland, 2003)‟den alınmıĢtır. 

Hareket Becerisi: Yürüme 

Hareket Kavramları: Boşluk, yön , efor farkındalığı. 

Araç: Beceri kartları, müzik, çember. 

1) Kayma, sallanma, yürüme seçtiği kartta hangi beceri var ise o beceriyi yaparak salonda dolanır. 

2) Başka kart seçer ondaki beceriyi yaparak dolanır. 

3) Kişisel boşluk: Çemberler alana dağıtılır. 

 Çemberlerde yukarı sıçrama yapılır. 

 Çemberler arka arkaya dizilir.  

 Yavaş yavaş yürünür öğretmen don diyince durulur. 

 Arka arka yürünür 

 Çevresinde yürünür. 

4) Müzik eşliğinde yürünür. 

5) Trampet ile yürünür. İki trampet sesi arka arkaya çalınca durulur. Müzik hızlı çalar hızlı 
yürünür. 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN  

ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNĠN  

BEDEN EĞĠTĠMĠ ve SPOR DERSĠNE KARġI GÖSTERMĠġ OLDUKLARI  

TUTUM ve GÖRÜġLERE ETKĠSĠ  

 

Murat TEKĠN*                             Bahadır DEMĠR*                              Özden TAġĞIN* 

 

 *Selçuk Üniversitesi Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 
 

ÖZET 

AraĢtırmanın Amacı; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin çeĢitli değiĢkenler açısından lise 

öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor dersine karĢı göstermiĢ oldukları tutum ve görüĢlere etkisini  

belirleyebilmek. AraĢtırmanın evrenini; Karamanın değiĢik liselerinde öğrenim gören 352‟si kız, 348‟i erkek 

toplam 700 lise 1, lise 2 ve lise 3 öğrencisi 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 geliĢtirilen anket, tesadüfi örneklem yoluyla Karamanın değiĢik liselerinde öğrenim gören 352‟si 

kız, 348‟i erkek toplam 700 lise 1, lise 2  ve lise 3 öğrencilerine uygulanmıĢtır. Verilerin çözümlenmesinde 

tanımlayıcı istatistikler kullanılmıĢtır.  

Ayrıca cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin Beden Eğitimi ders saatleri azaltılırsa  sevinirim sorusuna 

verdikleri cevabı gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin Beden Eğitimi derslerini sevip  

sevmediklerini  gösteren dağılıma , cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin Beden Eğitimi dersleri benim için 

eğlencelidir sorusuna verdikleri cevabı gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin Beden Eğitimi 

derslerine sadece sınıfı geçmek için çalıĢıyorum sorusuna verdikleri cevabı gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre 

lise öğrencilerinin Beden Eğitimi dersi ilgi duyduğum konu değildir sorusuna verdikleri cevabı gösteren 

dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin Beden Eğitimi derslerinden  hoĢlanmam sorusuna verdikleri cevabı 

gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin bence Beden Eğitimi dersi en çekici derstir sorusuna 

verdikleri cevabı gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin mümkün olsa Beden Eğitimi derslerinin 

yerine baĢka dersleri seçerim  sorusuna verdikleri cevabı gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin 

Beden Eğitimi derslerine isteyerek çalıĢırım sorusuna verdikleri cevabı gösteren dağılıma (2X2) Kİ KARE testi 

uygulanarak manidarlık (P) 0,05 alınmıĢtır.   

Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmıĢ değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for 

social sciences) paket programı kullanılmıĢtır.  

Yaptığımız bu araĢtırmanın sonucunda;  liselerde uygulanan Beden Eğitimi ve Spor derslerinin, Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin ilgi ve davranıĢları ile  hem erkek hem de kız öğrenciler açısından önemli 

olduğu ve öğrencilerin bu derse karĢı tutum ve görüĢlerini olumlu yönde etkilediği saptanmıĢtır. Bu bağlamda 
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Beden Eğitimi ve Spor dersinin multi disipliner bir yapıda olduğu ve öğrencilerin sadece sınıf geçmek amacıyla 

değil de severek ve zevkle Beden Eğitimi derslerine katıldıkları ortaya çıkmıĢtır.  

 

GĠRĠġ 

Spor insanlığın var olusundan günümüze kadar gelen bir olgudur. ÇeĢitli zamanlarda, çeĢitli amaçlar için 

kullanılmıĢtır. insanlığın doğuĢu yani hareketin var olmasıyla birlikte ortaya çıkan spor, hareket etmek, 

eğlenmek, bos zamanları değerlendirmek, avlanmak, askeri eğitim, savaĢ için bir hazırlık, eğitim ve ülkelerin 

yönetilmesi gibi çeĢitli amaçlarla çeĢitli alanlara hizmet etmiĢtir. Bu amaçlar için kullanılan spor olgusunun 

amaçlara yönelik olarak çok çeĢitli tanımları bulunmaktadır. Spor; günümüz dünyasında bir bilim alanı olarak 

tanımlanmaktadır. Bunun yanında eğlence ve ticaret sektöründe de önemli bir yer tutmaktadır. insanlar sağlıklı 

yasamak içinde spor yapmaktadırlar. Fakat bu amaçlarından en önemlisi Beden Eğitimi ve Spor adı altında 

sporun eğitim amaçlı kullanılmasıdır. 

Genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olan beden eğitimi, aynı zamanda kiĢiliğin 

eğitimidir. BaĢka bir değiĢle öğrencilerin geliĢim özellikleri göz önünde tutularak onların, fert ve toplum önünde 

sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kiĢilik olmalarını sağlar. Beden eğitimi derslerinde kazandırılması 

amaçlanan bilgi, beceri, tavır ve alıĢkanlıkların tamamının değerlendirilmesi gerekir (Basoglu  1995 ). 

Eğitimin kapsamı içine giren beden eğitimi ve spor, „Vücudun yapı ve fonksiyonları ile eklem ve kasların 

kontrollü psikolojik ilerleme ve dengeli bir biçimde geliĢmeyi sağlamayı, okul çağı sonrası is ve rekreatif 

faaliyetlerin süresi içinde harcanan fiziki gücü en ekonomik biçimde kullanmayı, dolayısıyla organların kontrolü 

ile metotlu bir Ģekilde hareket etmesini öğreten bir faaliyet sistemidir (Berktekin 1969 ). 

Eğitimin amacı kiĢilerin yaĢadığı toplum ve değiĢen dünyaya uyum sağlayabilecek bilgi ve beceri 

kazanmaktadır.Eğitim bu amacını okulda öğretmenler tarafından gerçekleĢtirir.Okulu diğer kurumlardan ayıran 

özellik insan üzerine çalıĢması ve farklılaĢtırma yeteneğini öğretmen yoluyla gerçekleĢtirmesi (Özdemir ve Yalın 

1998 ). 

Öğretmen eğitim kuram ve politikasını etkileyen  eğitiminde uzmanlık çalıĢmalarından ve 

araĢtırmalarından yararlanan önemli bir kiĢi olup, öğrenciye konunun,dersin,okulun ve milli eğitimin amaçları 

yönünde yeni davranıĢlar kazandırmakla soruludur (Sunay 1996).   

Etkin yönetimde ilk misyon birbirine bağlı bir grup yaratmaktadır. Öğretmen öğretmen ile öğrenci ile 

iliĢkilerinin iyi olduğu ve herkesin birbirini desteklediği bir atmosfer yaratmaya çalıĢmalıdır.Sınıfta kuralları 

öğretmen koyar öğrencilerinde bu kurallara uyması beklenir (Küçükahmet 2001). 

Beden eğitimi insanı bütün yönleri ile etkileyebilmektedir. iste bu sebepten dolayı beden eğitimi ve spor 

eğitim sistemi içinde büyük bir pay sahibidir. Fakat beden eğitiminin bireylere yararlı bir eğitim sistemi haline 

getirilebilmesi için sadece iyi bir eğitim programı yeterli değildir. Dersin tam olarak bireyleri olumlu etkilemesi 

ve eğitmesi için dersin uygulamalarının etkin olması gerekmektedir (MEB 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 401 

 

YÖNTEM  

 

AraĢtırmanın Amacı; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin çeĢitli değiĢkenler açısından Lise 

öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor dersine karĢı göstermiĢ oldukları tutum ve görüĢlere etkisini 

belirleyebilmek. AraĢtırmanın evrenini; Karamanın değiĢik liselerinde öğrenim gören 352‟si kız, 348‟i erkek 

toplam 700 lise 1, lise 2 ve lise 3 öğrencisi 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 geliĢtirilen anket, tesadüfi örneklem yoluyla Karamanın değiĢik liselerinde öğrenim gören 352‟si 

kız, 348‟i erkek toplam 700 lise 1, lise 2  ve lise 3 öğrencilerine uygulanmıĢtır. Verilerin çözümlenmesinde 

tanımlayıcı istatistikler kullanılmıĢtır.  

Ayrıca cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin Beden Eğitimi ders saatleri azaltılırsa  sevinirim sorusuna 

verdikleri cevabı gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin Beden Eğitimi derslerini sevip  

sevmediklerini  gösteren dağılıma ,  cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin Beden Eğitimi dersleri benim için 

eğlencelidir sorusuna verdikleri cevabı gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin Beden Eğitimi 

derslerine sadece sınıfı geçmek için çalıĢıyorum sorusuna verdikleri cevabı gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre 

lise öğrencilerinin Beden Eğitimi dersi ilgi duyduğum konu değildir sorusuna verdikleri cevabı gösteren 

dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin Beden Eğitimi derslerinden  hoĢlanmam sorusuna verdikleri cevabı 

gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin bence Beden Eğitimi dersi en çekici derstir sorusuna 

verdikleri cevabı gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin mümkün olsa Beden Eğitimi derslerinin 

yerine baĢka dersleri seçerim  sorusuna verdikleri cevabı gösteren dağılıma, cinsiyetlere göre lise öğrencilerinin 

Beden Eğitimi derslerine isteyerek çalıĢırım sorusuna verdikleri cevabı gösteren dağılıma (2X2) Kİ KARE testi 

uygulanarak manidarlık (P) 0,05 alınmıĢtır.   

Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmıĢ değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for 

social sciences) paket programı kullanılmıĢtır.  

Yaptığımız bu araĢtırmanın sonucunda;  liselerde uygulanan Beden Eğitimi ve Spor derslerinin beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin ilgi ve davranıĢları ile  hem erkek hem de kız öğrenciler açısından önemli olduğu 

ve öğrencilerin bu derse karĢı tutum ve görüĢlerini olumlu yönde etkilediği saptanmıĢtır. Bu bağlamda Beden 

Eğitimi ve Spor dersinin multi disipliner bir yapıda olduğu ve öğrencilerin sadece sınıf geçmek amacıyla değil 

de severek ve zevkle beden eğitimi derslerine katıldıkları ortaya çıkmıĢtır.  
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BULGULAR 

 

ÇeĢitli değiĢkenler açısından Lise öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor dersine karĢı göstermiĢ 

oldukları tutum ve görüĢleri belirleyebilmek için oluĢturulan analizler, tablo 1‟den tablo 9‟a kadar verilmiĢtir. 

Tablo:1 Cinsiyetlere Göre Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ders Saatleri Azaltılırsa  Sevinirim 

Sorusuna Verdikleri Cevabı Gösteren Dağılım  

 

 Erkek Kız 

 f % f % 

Tamamen katılıyorum  29 8,3 37 10,5 

Genellikle katılırım 5 1,4 23 6,5 

Kararsızım bilgim yok  8 2,3 17 4,8 

Katılmam 43 12,4 71 20,2 

KarĢıyım 263 75,6 204 58,0 

Toplam  348 100,0 352 100,0 

X2=30,090                                                              SD=4                                             P=0,000 
 

Cinsiyetlere göre, beden eğitimi ders saatleri azaltılırsa sevinirim sorusu incelendiğinde; erkek 

öğrencilerin % 75,6‟sı, Kız öğrencilerin de % 58,0‟ı bu düĢünceye kaĢı olduklarını belirtmiĢlerdir.  

 

Hesaplanan P değeri 0,000 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. öğrencilerin cinsiyetleri 

açısından  Beden eğitimi dersinin azaltılmasına sevinip sevinmedikleri  arasında    bir iliĢki vardır. Bu da bize 

hem erkek hem de kız öğrencilerin beden eğitimi ders saatlerinin azaltılmasını istemedikleri ve beden eğitimi 

öğretmenlerinin öğrencilerin derse karĢı olan tutum ve davranıĢlarını olumlu etkilediğini göstermektedir. 

 

Tablo:2 Cinsiyetlere Göre Lise Öğrencilerinin Beden eğitimi derslerini sevip  sevmediklerini  Gösteren 

Dağılım  

 

 Erkek Kız 

 f % f % 

Tamamen katılıyorum  22 6,3 41 11,6 

Genellikle katılırım 22 6,3 36 10,2 

Kararsızım bilgim yok  6 10,4 15 4,3 

Katılmam 68 19,5 99 28,1 

KarĢıyım 230 66,1 161 45,7 

Toplam  348 100,0 352 100,0 

X2=30,876                                                               SD=4                                             P=0,000 
 

Cinsiyetlere göre, beden eğitimi dersilerini sevmem sorusu incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 66,1‟i  

, Kız öğrencilerin de % 45,7‟si bu düĢünceye kaĢı olduklarını  belirtmiĢlerdir.  

 

Hesaplanan P değeri 0,000 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. öğrencilerin cinsiyetleri 

açısından Beden eğitimi derslerini sevip sevmemeleri  arasında    bir iliĢki vardır. Bu da bize hem erkek hem de 

kız öğrencilerin beden eğitimi dersini sevdiklerini ve beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin derse karĢı 

isteklerini arttırdığı ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo:3 Cinsiyetlere Göre Lise Öğrencilerinin Beden eğitimi dersleri benim için eğlencelidir sorusuna 

verdikleri cevabı Gösteren Dağılım  

 

 Erkek Kız 

 f % f % 

Tamamen katılıyorum  267 76,7 227 64,5 

Genellikle katılırım 45 12,9 75 21,3 

Kararsızım bilgim yok  3 0,9 13 3,7 

Katılmam 15 4,3 22 6,3 

KarĢıyım 18 5,2 15 16,6 

Toplam  348 100,0 352 100,0 

X2=18,654                                                               SD=4                                             P=0,001 

 

Cinsiyetlere göre, Beden eğitimi dersleri benim için eğlencelidir sorusu incelendiğinde; erkek 

öğrencilerin % 76,7‟si, Kız öğrencilerin de % 64,5‟i bu düĢünceye tamamen katıldıklarını belirtmiĢlerdir.  

 

Hesaplanan P değeri 0,001 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. öğrencilerin cinsiyetleri 

açısından, Beden eğitimi derslerinin  eğlenceli olup olmamsı, arasında bir iliĢki vardır. Bu da bize hem erkek 

hem de kız öğrencilerin beden eğitimi dersinin eğlenceli bulduğunu ve öğretmenlerin dersi eğlenceli hale 

getirdiği ortaya çıkmaktadır.  

 

Tablo:4 Cinsiyetlere Göre Lise Öğrencilerinin Beden eğitimi derslerine sadece sınıfı geçmek için 

çalıĢıyorum sorusuna verdikleri cevabı Gösteren Dağılım  

 

 Erkek Kız 

 f % f % 

Tamamen katılıyorum  27 7,8 60 17,0 

Genellikle katılırım 13 3,7 34 9,7 

Kararsızım bilgim yok  21 6,0 14 4,0 

Katılmam 92 26,4 92 26,1 

KarĢıyım 195 56,0 152 43,2 

Toplam  348 100,0 352 100,0 

X2=28,607                                                               SD=4                                             P=0,000 
 

Cinsiyetlere göre, Beden eğitimi derslerine sadece sınıfı geçmek için çalıĢıyorum sorusu incelendiğinde; 

erkek öğrencilerin % 56,0‟ı , Kız öğrencilerin de % 43,2‟si karĢı olduklarını  belirtmiĢlerdir. 

  

Hesaplanan P değeri 0,000 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. öğrencilerin cinsiyetleri 

açısından, Beden eğitimi derslerine sadece sınıfı geçmek için çalıĢıp çalıĢmadıkları arasında bir iliĢki vardır. Bu 

da bize hem erkek hem de kız öğrencilerin Beden eğitimi derslerini sadece sınıfı geçmek için çalıĢmadıklarını ve 

beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi dersinin amacını öğrencilere öğrenmek olarak benimsettiği ortaya 

çıkmıĢtır.  
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Tablo:5 Cinsiyetlere Göre Lise Öğrencilerinin Beden eğitimi dersi ilgi duyduğum konu değildir sorusuna 

verdikleri cevabı Gösteren Dağılım  

 

 Erkek Kız 

 f % f % 

Tamamen katılıyorum  33 9,5 67 19,0 

Genellikle katılırım 24 6,9 38 10,8 

Kararsızım bilgim yok  36 10,3 36 10,2 

Katılmam 89 25,6 100 28,4 

KarĢıyım 166 47,7 111 31,5 

Toplam  348 100,0 352 100,0 

X2=26,260                                                              SD=4                                             P=0,000 
 

Cinsiyetlere göre, incelendiğinde; Beden eğitimi dersi ilgi duyduğum konu değildir sorusu 

incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 47,7‟si , Kız öğrencilerin de % 31,5‟i bu düĢünceye  karĢı olduklarını  

belirtmiĢlerdir.  

 

Hesaplanan P değeri 0,000 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. öğrencilerin cinsiyetleri 

açısından, Beden eğitimi dersine  ilgi duyup duymadıkları arasında bir iliĢki vardır.  Bu da bize hem erkek hem 

de kız öğrencilerin Beden eğitimi derslerine ilgi duyduğunu ve beden eğitimi öğretmenlerinin  öğrencilerin derse 

ilgi duymalarını sağladıkları ortaya  çıkarmaktadır. 

 

Tablo:6 Cinsiyetlere Göre Lise Öğrencilerinin Beden eğitimi derslerinden hoĢlanmam 

 sorusuna verdikleri cevabı Gösteren Dağılım  

 

 Erkek Kız 

 f % f % 

Tamamen katılıyorum  29 8,3 42 11,9 

Genellikle katılırım 10 2,9 36 10,2 

Kararsızım bilgim yok  14 4,0 12 13,1 

Katılmam 76 21,8 89 25,3 

KarĢıyım 219 62,9 173 49,1 

Toplam  348 100,0 352 100,0 

X2=23,630                                                             SD=4                                                 P=0,000 
 

Cinsiyetlere göre; Beden eğitimi derslerinden hoĢlanmam sorusu incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 

62,9‟u karĢıyım , Kız öğrencilerin de % 49,1‟i  bu düĢünceye karĢı olduklarını belirtmiĢlerdir. 

 

Hesaplanan P değeri 0,000 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. öğrencilerin cinsiyetleri 

açısından, beden eğitimi derslerinden hoĢlanıp hoĢlanmadıkları arasında bir iliĢki vardır. Bu da bize hem erkek 

hem de kız öğrencilerin Beden eğitimi derslerinden hoĢlandıklarını ve beden eğitimi öğretmenlerinin beden 

eğitimi dersini öğrencilere sevdirdikleri  ortaya çıkarmaktadır. 
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Tablo:7Cinsiyetlere Göre Lise Öğrencilerinin Bence Beden eğitimi dersi en çekici derstir sorusuna 

verdikleri cevabı Gösteren Dağılım  

 

 Erkek Kız 

 f % f % 

Tamamen katılıyorum  175 50,3 103 29,3 

Genellikle katılırım 73 21,0 76 21,6 

Kararsızım bilgim yok  36 10,3 78 22,2 

Katılmam 25 7,2 56 15,9 

KarĢıyım 39 11,2 39 11,1 

Toplam  348 100,0 352 100,0 

X2=46,024                                                             SD=4                                                 P=0,000 
 

Cinsiyetlere göre; Beden eğitimi dersi en çekici derstir sorusu incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 

50,3‟ü  , Kız öğrencilerin de % 29,3‟ü tamamen katıldıklarını  belirtmiĢlerdir. 

 

Hesaplanan P değeri 0,000 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. öğrencilerin cinsiyetleri 

açısından, Beden eğitimi dersini çekici ders olarak görüp görmemeleri arasında bir iliĢki vardır. Bu da bize hem 

erkek hem de kız öğrencilerin Beden eğitimi dersini diğer derslerden daha çekici bulduklarını ve beden eğitimi 

öğretmenlerinin dersi çekici hale getirdiklerini ortaya çıkarmaktadır. 

 

Tablo:8 Cinsiyetlere Göre Lise Öğrencilerinin Mümkün olsa Beden eğitimi derslerinin yerine baĢka 

dersleri seçerim  sorusuna verdikleri cevabı Gösteren Dağılım  

 

 Erkek Kız 

 f % f % 

Tamamen katılıyorum  41 11,8 60 17,0 

Genellikle katılırım 22 6,3 27 7,7 

Kararsızım bilgim yok  19 5,5 35 9,9 

Katılmam 66 19,0 88 25,0 

KarĢıyım 200 57,5 142 40,3 

Toplam  348 100,0 352 100,0 

X2=21,782                                                           SD=4                                                  P=0,000 
 

Cinsiyetlere göre; Mümkün olsa Beden eğitimi derslerinin yerine baĢka dersleri seçerim sorusu 

incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 57,5‟i  , Kız öğrencilerin de % 40,3‟ü bu düĢünceye  karĢı olduklarını  

belirtmiĢlerdir. 

Hesaplanan P değeri 0,000 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. öğrencilerin cinsiyetleri 

açısından, Beden eğitimi derslerinin yerine baĢka dersleri seçip seçmemeleri arasında bir iliĢki vardır. Bu da bize 

hem erkek hem de kız öğrencilerin Beden eğitimi dersi yerine baĢka bir ders seçmek istemediklerini ve beden 

eğitimi öğretmenlerinin dersi sevdirdiği  ortaya çıkarmaktadır. 
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Tablo:9 Cinsiyetlere Göre Lise Öğrencilerinin Beden eğitimi derslerine isteyerek çalıĢırım sorusuna 

verdikleri cevabı Gösteren Dağılım  

 

 Erkek Kız 

 f % f % 

Tamamen katılıyorum  205 58,9 157 44,6 

Genellikle katılırım 71 20,4 84 23,9 

Kararsızım bilgim yok  22 6,3 30 8,5 

Katılmam 28 8,0 48 13,6 

KarĢıyım 22 6,3 33 9,4 

Toplam  348 100,0 352 100,0 

X2=16,127                                                           SD=4                                                  P=0,003 
 

Cinsiyetlere göre; Beden eğitimi derslerine isteyerek çalıĢırım  sorusu incelendiğinde; erkek 

öğrencilerin % 58,9‟u , Kız öğrencilerin de % 44,6‟sı tamamen katıldıklarını    belirtmiĢlerdir. 

 

Hesaplanan P değeri 0,000 < 0,05 olduğu için gruplar arasında fark vardır. öğrencilerin cinsiyetleri 

açısından, Beden eğitimi derslerine isteyerek çalıĢıp çalıĢmamaları arasında bir iliĢki vardır. Bu da bize hem 

erkek hem de kız öğrencilerin Beden eğitimi dersine isteyerek çalıĢtıklarını ve beden eğitimi öğretmenlerinin 

öğrencileri beden eğitimi dersine istekli hale getirdikleri ortaya çıkarmaktadır. 

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

 

Cinsiyetlere göre, beden eğitimi ders saatleri azaltılırsa sevinirim sorusu incelendiğinde; erkek 

öğrencilerin % 75,6‟sı, Kız öğrencilerin de % 58,0‟ı bu düĢünceye kaĢı olduklarını belirtmiĢlerdir.  

Bu da bize hem erkek hem de kız öğrencilerin beden eğitimi ders saatlerinin azaltılmasını istemedikleri 

ve beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin derse karĢı olan tutum ve davranıĢlarını olumlu etkilediğini 

göstermektedir. 

Cinsiyetlere göre, beden eğitimi dersilerini sevmem sorusu incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 66,1‟i  

, Kız öğrencilerin de % 45,7‟si bu düĢünceye kaĢı olduklarını  belirtmiĢlerdir. Bu da bize hem erkek hem de kız 

öğrencilerin beden eğitimi dersini sevdiklerini ve beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin derse karĢı 

isteklerini arttırdığı ortaya çıkmaktadır. 

Cinsiyetlere göre, Beden eğitimi dersleri benim için eğlencelidir sorusu incelendiğinde; erkek 

öğrencilerin % 76,7‟si, Kız öğrencilerin de % 64,5‟i bu düĢünceye tamamen katıldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu da 

bize hem erkek hem de kız öğrencilerin beden eğitimi dersini eğlenceli bulduğunu ve öğretmenlerin dersi 

eğlenceli hale getirdiği ortaya çıkmaktadır.  

Cinsiyetlere göre, Beden eğitimi derslerine sadece sınıfı geçmek için çalıĢıyorum sorusu incelendiğinde; 

erkek öğrencilerin % 56,0‟ı , Kız öğrencilerin de % 43,2‟si karĢı olduklarını  belirtmiĢlerdir. Bu da bize hem 

erkek hem de kız öğrencilerin Beden eğitimi derslerini sadece sınıfı geçmek için çalıĢmadıklarını ve beden 

eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi dersinin amacını öğrencilere öğrenmek olarak benimsettiği ortaya 

çıkmıĢtır.  

Cinsiyetlere göre, incelendiğinde; Beden eğitimi dersi ilgi duyduğum konu değildir sorusu 

incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 47,7‟si , Kız öğrencilerin de % 31,5‟i bu düĢünceye  karĢı olduklarını  

belirtmiĢlerdir. Bu da bize hem erkek hem de kız öğrencilerin Beden eğitimi derslerine ilgi duyduğunu ve beden 

eğitimi öğretmenlerinin  öğrencilerin derse ilgi duymalarını sağladıkları ortaya  çıkarmaktadır. 
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Cinsiyetlere göre; Beden eğitimi derslerinden hoĢlanmam sorusu incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 

62,9‟u karĢıyım , Kız öğrencilerin de % 49,1‟i  bu düĢünceye karĢı olduklarını belirtmiĢlerdir. Bu da bize hem 

erkek hem de kız öğrencilerin Beden eğitimi derslerinden hoĢlandıklarını ve beden eğitimi öğretmenlerinin 

beden eğitimi dersini öğrencilere sevdirdikleri  ortaya çıkarmaktadır. 

Cinsiyetlere göre; Beden eğitimi dersi en çekici derstir sorusu incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 

50,3‟ü  , Kız öğrencilerin de % 29,3‟ü tamamen katıldıklarını  belirtmiĢlerdir. Bu da bize hem erkek hem de kız 

öğrencilerin Beden eğitimi dersini diğer derslerden daha çekici bulduklarını ve beden eğitimi öğretmenlerinin 

dersi çekici hale getirdiklerini ortaya çıkarmaktadır. 

Cinsiyetlere göre; Mümkün olsa Beden eğitimi derslerinin yerine baĢka dersleri seçerim sorusu 

incelendiğinde; erkek öğrencilerin % 57,5‟i  , Kız öğrencilerin de % 40,3‟ü bu düĢünceye  karĢı olduklarını  

belirtmiĢlerdir. Bu da bize hem erkek hem de kız öğrencilerin Beden eğitimi dersi yerine baĢka bir ders seçmek 

istemediklerini ve beden eğitimi öğretmenlerinin dersi sevdirdiği  ortaya çıkarmaktadır. 

Cinsiyetlere göre; Beden eğitimi derslerine isteyerek çalıĢırım  sorusu incelendiğinde; erkek 

öğrencilerin % 58,9‟u , Kız öğrencilerin de % 44,6‟sı tamamen katıldıklarını    belirtmiĢlerdir. Bu da bize hem 

erkek hem de kız öğrencilerin Beden eğitimi dersine isteyerek çalıĢtıklarını ve beden eğitimi öğretmenlerinin 

öğrencileri beden eğitimi dersine istekli hale getirdikleri ortaya çıkarmaktadır 

 Genel bir sonuca varacak olursak;  liselerde uygulanan Beden Eğitimi ve Spor derslerinin beden eğitimi 

ve spor öğretmenlerinin ilgi ve davranıĢları ile  hem erkek hem de kız öğrenciler açısından önemli olduğu ve 

öğrencilerin bu derse karĢı tutum ve görüĢlerini olumlu yönde etkilediği saptanmıĢtır. Bu bağlamda Beden 

Eğitimi ve Spor dersinin multi disipliner bir yapıda olduğu ve öğrencilerin sadece sınıf geçmek amacıyla değil 

de severek ve zevkle beden eğitimi derslerine katıldıkları ortaya çıkmıĢtır.  
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor ÇalıĢmaları (Türkiye Ġdman Cemiyeti Ġttifakı  

Dönemi (1922 – 1936) ve öncesi geliĢmeler) 
* Murat ÖZMADEN 

** Bilge ÖZMADEN 

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Bölümü  

**Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

GiriĢ  

Beden eğitimi ve sporun Ġdeal tanımı, insanın fiziksel güç ve yeteneklerinin, zihinsel ve ruhsal 

eğitimine paralel düzeyde geliĢtirilmesini hedefleyen hareket formları olarak yapılmaktadır. Ancak, tarihi süreç 

içerisinde sportif faaliyetlerin çok değiĢik nedenlerle uygulandığı ve gerek birey, gerekse toplum açısından 

oldukça değiĢik fonksiyonları yerine getirdiği bilinmektedir. Eski çağlarda hayatın idamesi içi avcılık, değiĢik 

arazi Ģartlarında ata hakim olabilme, hareket halinde iken hareketli cisimlere isabet ettirebilme, avın hareketlerini 

önceden kestirebilme, grupla uyumlu hareket edebilme, bir grubu sevk ve idare edebilme gibi bir dizi fiziksel, 

zihinsel ve sosyal nitelikleri de uygulayıcıya kazandırma ve böylece taĢıdığı ekonomik önem dıĢında, askeri, 

idari, sosyal ve sportif becerileri de geliĢtirmektedir(Yıldıran;1996). 

Osmanlı devletinde gerileme devirlerine kadar korunan ve teĢvik edilen, özel spor alanları ve 

tekkeleri ile kurumsal yapıya kavuĢturulan spor. 18. yy. baĢlarında gittikçe önemini kaybetmeye baĢlamıĢtır. 

Tanzimat‟la birlikte getirilen yeni düzenlemelerle, devlet ve vakıf desteğinde sürdürülen okçuluk, güreĢ ve cirit 

gibi geleneksel sporların uygulama alanları iyice daraltılmıĢtır. Batıyla iliĢkilerin yoğunlaĢması 19. yy. sonlarına 

doğru modern sporların batılılar tarafından ülkeye getirilmesine yol açmıĢtır.  

Ancak, peĢ peĢe gelen Balkan, Birinci Dünya ve KurtuluĢ SavaĢları nedeniyle ciddi organizasyonlar 

gerçekleĢtirilememiĢtir. Özellikle Balkan SavaĢları‟ndaki baĢarısızlığın en önemli nedenlerinden biri olarak uzun 

zamanlar sportif faaliyetlerde bulunma anlayıĢından uzaklaĢmıĢ Türk gençliğinin fiziksel ve ruhsal zayıflığının 

gösterilmesi, Beden Eğitimi ve Spor‟un fonksiyonlarından yararlanma düĢüncesini yeniden gündeme getirmiĢtir. 

Böyle bir ortamda, 1922‟de Ġstanbul‟da geçici heyet olarak kurulan ve 1923‟te merkezi Ankara‟ya alınarak 

Türkiye Ġdman Cemiyeti Ġttifakı (TĠCĠ) adıyla faaliyete geçen, Türk sporunun ilk yönetim örgütü kurulmuĢtur. 

Tüm ülkede örgütlenme çabası içine giren TĠCĠ‟nin,  

örgütlenme biçimi ve sporu yaygınlaĢtırma çalıĢmaları hakkında kronolojik, kurumsal ve sportif bilgiler veren 

çeĢitli eserler yazılmıĢ olmasına rağmen, 1936‟ya kadar hayatiyetini sürdüren örgütün kuruluĢ amaçları 

doğrultusunda gerçekleĢtirildiği beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin hangi fonksiyonları yerine getirdiği henüz 

araĢtırma konusu olmamıĢtır.  

Bu çalıĢmada, yakın tarihimizin özgün bir kesiti olan TĠCĠ döneminde, Beden Eğitiminin anlayıĢının 

hangi toplumsal taleplere dönük olduğunun anlaĢılması ve sonraki dönemlere ait beden eğitimi ve spor 

çalıĢmalarının tarihi tasvirlerine yönelik araĢtırmalar için yeni bir model oluĢturması bakımından önemli olacağı 

düĢünülmektedir. Buradan hareketle, TĠCĠ öncesi ve TĠCĠ döneminde beden eğitimi ve spor çalıĢmalarının 

geliĢme sürecini bilmek önemlidir.  
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Gereç ve Yöntem 

Bu araĢtırmada, tarama modeli esas alınmıĢ, tarihsel ve betimsel yöntem kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın 

ana konusu olan Türkiye Ġdman Cemiyeti Ġttifakı (TĠCĠ) Tanzimat‟tan Cumhuriyete Türkiye‟de Beden Eğitimi 

ve Spor‟un izlediği geliĢim çizgisi, TĠCĠ dönemine iliĢkin, süreli ve süresiz birincil kaynakların taranması ile 

değerlendirilmiĢtir.  

TĠCĠ‟nin beden eğitimi ve spor alanındaki çalıĢmalarının toplumsal hayata etkileri ve yapılan 

tartıĢmalar için 1922-1936 yılları arasındaki döneme ait, 1928‟e kadar çıkan eski harfli, 1928 sonrası yeni harfli 

Türkçe süreli yayınlar taranmıĢ, konuya ıĢık tutacak mahiyetteki süresiz yayınlarda destek kaynak olarak 

kullanılmıĢtır. 

Türkiye Ġdman Cemiyeti Ġttifakı Öncesi Okul Beden Eğitimi ve Spor ÇalıĢmaları 

Osmanlı döneminde dolaylı ve dolaysız olarak sportif aktiviteleri çatısı altında barındıran Enderun 

Mektebi ve Tekkeler Tanzimat‟la birlikte fonksiyonlarını yitirmiĢtir. Genellikle geleneksel sporlar çerçevesinde 

bu sportif aktivitelerin yerini, özellikle I. MeĢrutiyet‟ten (1876) itibaren okul ve okul dıĢında batıdan alınan 

örnekleriyle yada bizzat batılılar tarafından uygulamaya konulan modern sporlar almaya baĢlamıĢtır. Ġlk olarak 

1885 yılında açılan Mektebi Harbiye de modern cimnastik Riyazat-ı Bedeniye adıyla ders programına alınmıĢ, 

okullarda asıl geliĢimi ise 1868 yılında açılan Mektebi Sultanide yaĢanmıĢtır.  

Tanzimat Fermanı‟ndan sonra dine dayalı bir eğitim sisteminin günün ihtiyacını karĢılayamayacağını 

bildirerek yeni tür okulların açılmasını önermiĢtir. Bu düĢünce ile 1845‟de RüĢtiyeler, Harp Okulu ve Tıbbiye 

gibi okullara öğrenci yetiĢtiren idadiler, 1868‟de de sultaniler açılmaya baĢlanmıĢtır. Sultanilerden ilki 

Galatasaray Lisesi olarak bilinen Mekteb-i Sultanidir(Koçer;1970). 

Bu dönemde askeri okullar ile liselere beden eğitimi ve cimnastik aletleri alınmaya, tesisler 

yapılmaya baĢlanmıĢ; ayrıca cimnastik ders programına konmuĢtur(Gökdağ; 1939).  

1862 yılında askeri okullara meç ve eskirim dersleri konmuĢ ve öğretmenliğini Kolağası Akif Efendi 

yapmıĢlar(Tayga; 1990). 

Harbiye‟ye ilk olarak “Martini” adındaki bir Ġtalyan, cimnastik dersi öğretmeni olarak tayin 

edilmiĢtir. Daha sonra 1864‟te cimnastik öğretmeni olarak Sadık Bey atanmıĢtır. BaĢta uygulamalı olarak devam 

eden bu derslerin, kitapsız eğitimin eksik olacağı düĢünülmüĢ ve Askeri Mütercim Miralay Mustafa Hami beye 

bir cimnastik kitabı yazma vazifesi verilmiĢtir(Gökdağ; 1939).  

Bu yıllarda Darülmuallimatın ders programlarında beden eğitimi ve cimnasttik yer almazken, Harbiye 

talim derslerinin yanı sıra “ilm-i sıbahat” yani “yüzme bilimi” dersi de okutulmaktadır (Kaplan; 1986). 

Öğrenciler teorik olarak gördükleri bu dersi, mayolu ve techizatlı bir Ģekilde uygulamalı olarak da 

öğrenmekteydiler. YetiĢtirilen öğrenciler arasında ilk büyük isim Ali Faik (Üstünidman) Bey 

olmuĢtur(Atabeyoğlu; 1985). 

Galatasaray Lisesinde ilk beden eğitimi öğretmeni Moiroux adlı bir Fransız‟dır. Dersin adı “Ġdman ve 

Riyazet-i bedeniye” olup, cimnastik olarak iĢlenmektedir(Atabeyoğlu; 1972). Takip eden süre içerisinde gelen üç 

Fransız öğretmenden sonra Yunan Stangalli okulun öğretmeni olmuĢtur. 1879 yılında Stangalli‟nin ayrılmasıyla, 

talebesi olan Faik Üstünidman göreve gelmiĢ ve 1923 yılına kadar 44 yıl bu görevde kalır(Ergin; 1977). 

Stangalli, Galatasaray lisesindeki öğretmenliğin yanı sıra Beyoğlu‟nda bir cimnastikhane açarak çok sayıda 

öğrenci yetiĢtirmiĢtir(Bilge; 1989).    
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Ülkemizde bu yıllarda cimnastik dersi uygulamalı olarak “Jahn-Amaros Cimnastiği” tarzında 

iĢlenmektedir. Selim Sırrı Tarcan bu derslerle ilgili olarak; “salonun tavanından halkalar, trapezler, ipler, sırıklar, 

sallandırılmıĢ ip merdivenler, diğer yanında sabit demirli paraleller ve çeĢitli ağırlıkta gülleler konmuĢtur. Bu 

dersten beklenen amaç, sert pazulu, adaleleri sert atlet ve akrobat yetiĢtirmekti” demektedir(Tarcan; 1928). 

Böylece Selim Sırrı Tarcan, bu dönemde yapılan beden eğitimi ve cimnastik dersinin ilmi ve terbiye yönünden 

bir kıymeti olmadığını, sadece hüner, bir marifet olduğunu ileri sürmektedir(Ergin; 1977).  

Türkiye‟de okul beden eğitimi spor faaliyetleri olarak ilk giren Jahn-Amoros cimnastiklerinin 

kurucusu Ġspanya‟lı Albay Don Francesco Amoros‟tur (1770-1848). Otuz yıl kadar Fransa‟nın beden eğitimi 

hayatında etkili olan Amoros, Jahn‟nın etkisinde kalarak askeri cimnastiklere fazla önem vermiĢtir. Amaros, her 

gördüğü aracı, sistemi birbirine karıĢtırarak ortaya zorlayıcı, basamaklamaya uymayan bir usul çıkarmakla 

suçlanmıĢ ve bu usulle ancak bir takım akrobatların tatmin edildiği ileri sürülmüĢtür(Alpman;1972.). Tam bir 

askeri talim egzersizine benzeyen, kiĢide sıkı disiplin ve körü körüne itaat amaçlayan bu programlarına tepki 

olarak, ondokuzuncu yüzyıl sonunda, artan sayıda okullu genç, önce okullarda, sonra gizlice dıĢarıda spora 

yönelmiĢlerdir(FiĢek; 1983).   

Türkiye‟de modern bir spor hareketi olarak cimnastik derslerinin ilk uygulandığı okul Galatasaray 

Lisesi olmakla birlikte, cimnastik haricindeki ilk modern sporlar da, baĢta futbol olmak üzere, yine Galatasaray 

Lisesi‟nde baĢlamıĢtır(Daver; 1929). Selim Sırrı Tarcan, Faik Üstünidman, Vildan AĢır SavaĢır gibi Türk 

sporuna yön veren insanlar Galatasaray Lisesinden yetiĢirken; aynı dönemde Selim Sabit, Hacı Mustafa ve 

ġemsi Efendi gibi eğitimciler de beden eğitimi ve spora önem vererek, sporun okullardaki eğitimin içinde yer 

alması gerektiğini savunmuĢlardır(Bilge; 1989). Bu anlayıĢla Selim Sabit Efendi(1829-1920), 1874 yılında 

yayınladığı “Rehnüma-i Muallimin” yani öğretmenlere rehber adlı kitabında Sıbyan Mektepleri öğretmenleri 

için, öğrencilere ayak talimi gibi sağlığa yararlı bazı basit ve uygulaması kolay cimnastik hareketleri 

yaptırılmasını tavsiye etmiĢtir(Akyüz; 1985). 

Nitekim bu görüĢe uygun olarak 1892 yılında Ġstanbul‟da kurulan AĢiret Mektebinin 1. ve 4. 

sınıflarına “talim”, 5. sınıflarına da “ayak talimi” dersi konmuĢtur(Ayaz; 1948). Diğer yandan, basketbol ve su 

topu gibi spor branĢları da ilk olarak Türkiye‟ye 1904 yılında yabancı okullardan olan “Robert College” 

vasıtasıyla yayılmıĢ ve ilk müsabakalarda yine bu okul aracılığı ile yapılmıĢtır(Alptekin; 1982). Harbiye ve 

Askeri idadilere gerekli olan alet ve tesisler yaptırılmak suretiyle cimnastik dersinin konulmasını, Moda, Elips, 

Imogene ve Kadıköy kulüplerinin bir araya gelerek Ġstanbul Futbol Birliğini kurmalarına bağlayan 1863-1903 

döneminde, okullarda ve dıĢarıda beden eğitimiyle sporun tarihleri iç içe girmiĢ, bunu bağlı olarak da “spor” 

biçimsel eğitim düzeniyle bütünleĢmiĢtir. 1870‟lerde Kağıthane‟de bazı koĢular düzenlenmiĢ, önce Ġzmir‟de 

sonra Ġstanbul‟da 1885-1890 yılları arasında Ġngilizlerin oynadıkları futbol maçları etrafında meraklılar 

toplanmıĢtır.  

Daha sonra 1908 yılında II. MeĢrutiyetin ilanı ile oluĢan siyasi ve fikir hayatındaki özgürlük havası, 

eğitime ve onun bir uzantısı olan beden eğitimi ve spor derslerinin de olumlu yönde geliĢmesini sağlamıĢtır.   

Siyasi hayattaki ve fikir hayatındaki bu canlanma ile birlikte eğitimde öğrenci ve öğretmen sayısının 

artmasına önem verilmiĢtir. Kızlar için ilk yüksek öğretim kurumu bu dönemlerde kurulurken, ders 

programlarında da hayata dönük derslere de tekrar yer verilmeye baĢlanmıĢtır. 1869 Maarif-i Umummiyye 

Nizamnamesi‟ne uygun olarak üç yıllık iki devre halinde  eğitim- öğretim yapılan liseler açılmıĢtır. Bu okulların 

her sınıfında haftada bir saat “Terbiye-i Bedenniyye” adı altında spor dersi okutulmaya baĢlanmıĢtır. Yine bu 
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dersler “Darülmuallimin-i Ġptidai”nin her dört senesinde ve 1912‟de Galatasaray Lisesinin altı sınıfında da 

haftada ikiĢer saat olarak yapılmaya baĢlanmıĢtır(Bilge; 1989).  

1913 yılında Sultaniyelerin “sunüf-ı taliye” ders programlarında, terbiye-i bedeniye dersi, altı, yedi, 

sekiz ve dokuzuncu sınıflarında; Devre-i Sani‟nin (orta öğretiminin ikinci devresi) on, on bir ve on ikinci 

sınıflarında, Ġnas Sultanisinin Sunif-ı Taliyesi‟nde de haftada iki saat olarak yer almıĢtır. Yine 1913‟te kurulan 

“Mekatib-i Ġptidaiye-i Umumiye”nin (ilkokul) ders programında “Terbiye-i Bedeniye ve Mektep Oyunları” 

dersinin yanında, erkek öğrencilere askeri talim dersleri de konmuĢtur. 1915 yılında ise erkek ve kız 

sultanilerinin ders programlarında haftada birer saat olarak terbiye-i bedeniye derslerinin yanında sabah ve 

akĢamları okul yönetimince belirlenen, haftanın iki üç gününde talebeler terbiye-i bedeniye, eğitsel oyunlar veya 

atıĢ talimleri yapmaktadır(Bilge; 1989). 

Okullarda beden eğitimi ve spor dersinin yer almasıyla beraber hızla geliĢmesi bu alanda öğretmen 

ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Bundan dolayı, 1915‟de Türk spor tarihinde ilk defa beden eğitimi öğretmeni 

yetiĢtirmek için, bir okula ihtiyaç duyulmuĢtur. Yüksek öğretmen okuluna bağlı, öğretim süresinin bir yıl, 

derslerinin de teorik ve uygulamalı olarak yapılması düĢünülen bu okul Birinci Dünya SavaĢı nedeniyle 

açılamamıĢtır(Unat; 1964).  

Beden eğitimi ve sporun önemini çok iyi kavrayan Selim Sırrı Tarcan, 1908 yılının sonuna doğru 

Mercan YokuĢunda büyük bir hanın içinde “Terbiye-i Bedeniye Mektebi”ni açmıĢtır. Bu özel okul, programında 

yer alan cimnastik, kılıç, boks ve atıcılık dersleriyle daha önce Fransız cimnastikçilerin açtıkları okullardan farklı 

değildi. Okul, Selim Sırrı Tarcan‟ın 1909 yılı mayıs ayında Ġsveç‟e beden terbiyesi tahsiline gitmesinden dolayı 

ancak 1909 yılının nisan ayına kadar eğitim ve öğretimini sürdürebilmiĢtir.    

Ġsveç‟teki spor eğitimini tamamlayarak 1910 yılında yurda dönen Tarcan, askerlikten istifa etmiĢ ve 

14 Temmuz 1910 yılında “Bilimum Vilayatı Osmaniye Mekatipinin Terbiye-i Bedeniyye MüfettiĢliği” görevine 

tayin edilmiĢtir. Tarcan, 19 ocak 1911‟de özel nitelikte yeni bir “Terbiye Mektebi” açılmıĢtır. Bu ikinci okul 

diğerlerinden farklı olarak daha bilimsel metotlarla uygulamalı ve anatomi, fizyoloji, hıfzısıhha gibi teorik eğitim 

vermiĢtir(Bilge; 1989, Çapan;1999).  

Bu dönemin en belirgin özelliği ampirik cimnastikle, bir sistem olan Ġsveç cimnastiğinin mücadelesi 

olmuĢtur. Bu iki cimnastik anlayıĢı muayyen müesseselerde yeterince geliĢmese bile uygulama sahası bulmuĢtur. 

Neticede Ġsveç Cimnastiğini  memleketimize getiren Selim Sırrı Bey, okullarda bende eğitimi dersinin 

yaygınlaĢması için çok çaba sarf ederek beden terbiyesi tarihinde önemli yer tutmuĢtur(Btum;1943). 

Türkiye Ġdman Cemiyeti Ġttifakı (TĠCĠ) dönemi Okul Beden Eğitimi ÇalıĢmaları 

Türkiye‟de Cumhuriyet ilanıyla birlikte, toplumun ihtiyacına cevap verebilecek değiĢiklikler, 

düzenlemeler yapılması gereğine inanılmıĢtır. Sporda da ilerleyip yükselebilmek için beden eğitimi öğretmeninin 

önemi anlaĢılmıĢ ve TĠCĠ Nizamnamesi‟nin 2. maddesinde “Bir beden terbiyesi yüksek mektebi tesisi ve 

memlekette mütehassıslar yetiĢtirilmesi esbabına tevessül eylemek” görevi yer almıĢtır. 2 Mart 1924‟de “Tevhid-

i Tedrisat Kanunu” ile eğitimde birlik sağlanmıĢ, 431 sayılı kanunla halifelik ve 30 Kasım 1925 tarih ve 677 

sayılı kanunla tekkeler, türbeler, tarikatlar kaldırılmıĢtır. 22 Mart 1926‟da Maarif TeĢkilatına Dair Kanun‟la okul 

açma izni sadece devlete verilmiĢ ve eğitim öğretim esasları belirlenerek Osmanlı döneminde okutulan derslerin 

çoğu kaldırılmıĢtır(Arun; 1990). 
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Cumhuriyetin kurulmasıyla her lisenin programında bir de cimnastik dersi bulunmazsa o geliĢmiĢ ve 

tam bir lise sayılmamaktadır.(Anonim; 1923). Ancak 1930‟lu yıllara gelindiğinde geliĢen dünyada Türkiye‟nin 

de spor alanında yer alabilmesi için yapılan “Ġsveç, Demoz ve Dalkröz Usulü beden eğitimi çalıĢmalarının sıhhi, 

indifai ve bedii uf‟ullerden teĢekkül eden bedeni Ģahsiyeti tam olarak teĢkil ve tesis etmek salahiyeti hiç birinde 

olmadığı” ileri sürülerek maarif vekaletinden bütün bunların kaldırılması yönünde çalıĢmalar yapılması 

istenmiĢtir(Bedi;1934). 

Maarif Vekilliği 1930 yılında “Mekteplerde talebe Spor teĢkilatı Hakkında Talimatname” ile ilk ve 

orta okullarda tahsil gören öğrencinin okul haricinde spor kulüplerine gitmelerini ve okullar haricinde yapılan 

herhangi ferdi veya cem‟i müsabakaya katılmalarını yasaklamıĢtır. Bu yasaklamayla beraber aynı talimatnamede 

resmi veya özel erkek lise ve öğretmen okullarıyla “talebe spor yurdu” meydana getirilmiĢtir(Yücel; 1994). Bu 

spor yurtlarının gelirleri, spor meraklısı talebelerin verdiği aidattan ibaretti. Okul idaresinin yardımıyla bu aidat 

daha da çoğalmaktadır. Spor malzemeleri ve spor iĢlerine ait masraflar bu para ile temin edilmektedir(Anonim; 

1934).  

Okullarda, beden eğitimi ve spor dersleri ilk mekteplerde tüm sınıflarda haftada 1 saat, orta 

mekteplerde bütün sınıflarda haftada 1 saat, liselerde bütün sınıflarda haftada 1 saat olarak yer almasına rağmen 

üniversitelerde (Tarım Enstitüsü hariç) hiç yoktur. Dolayısıyla çocuk ve gençlerin faaliyete, uzmanlar 

nezaretinde tabi olacakları zamanın bütün tahsil boyunca ortalama değeri haftada bir saati 

geçmemektedir(AĢir;1936). 20 yıldır uygulanan Ġsveç Cimnastiği artık yeterli olmuyor, tatbik edilecek bu 

programında yeterli olamayacağı düĢüncesiyle bunlardan (Ġsveç–Sokol) daha genç ve daha yeni olan Amerikan 

veya Alman cimnastik modellerinin de tatbik edilmesi ve aynı zamanda milli zevk ve meĢrebimize de uyan 

bizim seve seve yapabileceğimiz bir usul ve Ģekil ile yani bir “Türk Cimnastik Modeli” oluĢturulması fikri de 

dönemin son adamları tarafından dile getirilmiĢtir(Fetgeri;1931).  

Okul beden eğitimi uygulamaları ve sistemi konusundaki tartıĢmaların önemli bir sebebi Ġsveç usulü 

cimnastiğin Türkiye‟deki Ģeklinin sakıncalarıydı. Bu sakıncalardan biri zayıf, kuvvetli, hasta, sağlam, büyük, 

küçük, her talebeye aynı hareketlerin bir makine gibi yaptırılmak istenmesi ve 60-70 talebeye bir tane öğretmen 

tahsis edilmesi idi. Bir öğretmenin 60-70 talebenin bir anda beraber yaptığı hareketleri kontrol etmesine, her 

hareketin tam hakkını vererek yaptırmasına imkan yoktu. Beden eğitimi öğretmen sayısı yeterli olmadığından 

amaca ulaĢmak için öğretmen sayısını arttırmak gerekiyordu(Fetgeri;1931). 

1921 Temmuzunda toplanan fakat çalıĢmalarını bitirmeden dağılan “Maarif Kongresi”nin devamı 15 

Temmuz ve 15 Ağustos 1923 tarihleri arasında sürdürülmüĢ ve “Birinci Heyet-i Ġlmiye” (Bilimsel Heyet) adıyla 

eğitim tarihimize geçmiĢtir. Bu heyetin çalıĢması neticesinde, 14 Ağustos 1923 TBMM‟de okunan Ġcra Vekilleri 

Heyeti‟nin (Bakanlar Kurulu) programında 6. madde olarak “Ferdin bedeni, fikri kabiliyetleri gibi ahlaki ve 

içtimai kabiliyetleri de inkiĢaf ettirilecektir. Bu maksada vusul için bir terbiye-i Bedeniye Dar‟ülmuallimin‟i 

(Beden Eğitimi Öğretmen Okulu) açılarak, Ġzcilik TeĢkilatına tedricen içtimai esasta tevfik olunacaktır” kararı 

yer almıĢtır. Bu kararın alınması sonucu bende eğitimi öğretmeni yetiĢtirilmesi iĢi bir “hükümet görevi” olarak 

belirlenmiĢtir. Kararın gerçekleĢmesi için bu görevin baĢına Tarcan getirilmiĢtir(Arun;1990).  
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Beden eğitimi öğretmeni ihtiyacını gidermek ve Avrupa milletinin beden eğitimi konusunda takip 

ettikleri metotları öğrenmek için 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya‟ya bir, Ġsveç-

Stockholm‟deki Kraliyet Yüksek Beden Eğitimi Enstitüsüne üç öğrenci gönderilmiĢtir(Anonim;1947). TĠCĠ 

döneminde okullarda beden eğitimi öğretmeni ihtiyacını hemen karĢılamak mümkün olmadığından 1926 yılında, 

Mustafa Necati‟nin milli eğitim bakanı olduğu dönemde açığı asgariye indirebilmek amacıyla ilk defa beden 

eğitimi öğretmeni yetiĢtirmek için bir kurs açılmıĢtır(Bilge; 1989). Bu kurs, açılıĢ amacı; o zamana kadar beden 

öğretmenliğini her hangi bir Ģekilde almıĢ Ģahısları yeni cereyanlardan haberdar etmek ve meslekteki geliĢmeleri 

sağlamak amacıyla açılmıĢtır(Anonim;1947). 

Kurs bir yıl süreli olup erkek ve kız Ģubelerinden oluĢmaktadır. Kursun ders programında; Bende 

Terbiyesi Nazariyatı, Fizyoloji, Anatomi, Mihanikiyeti Hareket, Hıfzıssıha dersleri ile Spor Nazariyatı ve 

Tatbikat (uygulama) dersleri yer almaktadır(Bilge; 1989). Kursa, kız ve öğretmen okulunu baĢarıyla bitirmiĢ 

öğretmen adayları ile her ilin yetenekli, baĢarılı ilkokul öğretmenleri, ordudan ve itfaiyeden belli özelliklere 

sahip subaylar çağrılmıĢtır(Abalı;1974). Bu kurstan yeterlilik belgeli “Beden Eğitimi Öğretmeni” sıfatıyla mezun 

olanlar, orta dereceli okullarda görevlendirilmiĢtir. Üç yıl mezun veren bu kurslardan, 148 erkek ve63 kız mezun 

olmuĢ ve orta dereceli okullarda görevlendirilmiĢtir. Orta dereceli okulların az olması nedeniyle beden eğitimi 

öğretmenleri yeterli sayılmıĢ ve 1930 yılından sonra kurs eğitimi durdurulmuĢtur(Güven; 1996). 

Türkiye‟de ilk olarak üniversite seviyesinde beden eğitimi öğretmeni yetiĢtiren kurum olan Gazi 

Eğitim Enstitüsü‟ne Milli eğitim Bakanlığınca Almanya‟dan uzman beden eğitimi öğretmeni Kurt Dainas 

getirilerek öğrenim kadrosuna alınmıĢtır. Bu sırada Türk beden eğitimi öğretmenleri yurdun çeĢitli yerlerinde 

beden eğitimi öğretmenliği yapmaktadır. Bunlardan Nizamettin KırĢan Ġstanbul Öğretmen Okulundan, Vildan 

AĢır SavaĢır Galatasaray Lisesinden ve Zehra Alagöz‟de tahsilini yeni tamamlayıp gelince, Ġsmet PaĢa Kız 

Enstitüsü beden eğitimi öğretmenliğinden Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ġubesine alınarak çalıĢmaya 

baĢlamıĢlardır. 1937 yılına kadar yalnız erkek beden eğitimi öğretmeni yetiĢtiren bu kurum 1937 yılından 

itibaren bayan beden eğitimi öğretmeni de yetiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bayan öğrencilerin derslerine girmesi için 

Ġstanbul Alman Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Bayan Margarete Korge‟de bölümün öğretim kadrosuna 

Bakanlıkça sözleĢmeli olarak dahil edilmiĢtir. Bu sırada 1934-1935 öğretim yılında Enstitünün ilk 

mezunlarından Mehmet Arkan ve Cemal Alpman, Milli Eğitim Bakanlığınca seçilerek Almanya‟ya Berlin 

Üniversitesi Beden Eğitimi Enstitüsüne üç yıllık tahsil için gönderilmiĢtir(Güven; 1996). Gazi Eğitim 

Enstitüsünde eğitim ve öğretim süresi ilk yıllarda üç yıl olmuĢtur. Fakat bu uygulama 1937 yılı ortalarında orta 

öğretimdeki beden eğitimi öğretmeni ihtiyacından dolayı, Ģubenin öğretim süresi iki yıla indirilerek 

değiĢtirilmiĢtir. Aynı yıl, üçüncü sınıfta bulunana öğrencilerde yıl yarısından sonra “2,5” yıllık mezun olarak 

beden eğitimi öğretmeni olmuĢlardır(Anonim;1944). 

Sonuç olarak, bir çok evrelerden geçen beden eğitimi çalıĢmaları, TĠCĠ döneminde, bütün okullarda 

beden eğitimi ve spor dersinin yer alması ve hızla geliĢmesi, bu alanda öğretmen ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. 

Öğretmen ihtiyacını karĢılamak için de cumhuriyet hükümetinin maddi ve manevi desteği ile yurt içinde ve yurt 

dıĢında beden eğitimi öğretmeni yetiĢtirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. TĠCĠ yönetimini, beden eğitimi ve sporun 

fiziksel ve ruhsal geliĢim üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanılması iten nedenler olarak; Balkan, Birinci 

Dünya ve KurtuluĢ SavaĢlarında yorgun düĢen Türk milletinin, askere çağırılan gençlerin çoğunun “hastalıklı, 

sakat, kambur ve cılız”; toplumunda bu fiziksel olumsuzlukların yanında hastalıkların en kötüsü olarak nitelenen 
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“oturganlık, gevĢeklik, rahatı sevmelik ve ruhsal geliĢimi” hem de “güçlü toplum yaratma” fonksiyonlarını 

yerine getireceği düĢünülmüĢtür.  

Toplumun büyük çoğunluğunda görülen fiziksel ve ruhsal bozukluklar, doğal olarak sosyal, 

ekonomik ve askeri anlamda güçlü bir toplum yaratma çabası önündeki en büyük engeldir. Dolayısıyla, beden 

eğitimi ve spor uygun bir araç olarak hem fiziksel ve ruhsal geliĢimi hem de güçlü toplum yaratma 

fonksiyonlarını yerine getireceği düĢünülmüĢtür.  
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ÖZET 

 Bu çalıĢmada Denizli il merkezindeki 60 ilköğretim okulundaki beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul 

yöneticilerinin görüĢlerine dayalı olarak, ilköğretim okullarında beden eğitimi dersi uygulamalarında beden 

eğitimi öğretmenlerinin karĢılaĢtıkları güçlükleri ve okul yöneticilerinin bu konudaki görüĢlerini ortaya koymak 

amaçlanmıĢtır. 

 Bu amaçla, beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin güçlüklerle ilgili fikirlerini ve çözüm 

önerilerini tespit etmek için bir anket çalıĢması uygulanmıĢ ve elde edilen sonuçların frekans analizi yapılmıĢtır.  

 ÇalıĢma sonucunda beden eğitimi öğretmenlerinin ne derecede ne gibi güçlüklerle karĢılaĢtıkları ve okul 

yöneticilerinin bu konudaki ilgi ve görüĢleri ortaya konulmuĢtur. Birçok konuda görüĢ birliği olmasına rağmen 

beden eğitimi öğretmenleri ve okul yöneticilerinin bazı konularda farklı düĢüncelerde oldukları belirlenmiĢtir. 

Ortak yöneltilen soruların korelasyon analizi ile görüĢ farklılıklarının veya uyumunun oranları tespit edilip 

çözüm önerileri sunulmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: Beden eğitimi dersi, öğretmen, okul yöneticisi, anket 

ABSTRACT 

 In this study, determination of the difficulties facing the physical education teachers in the application 

of physical education lesson applications in elementary schools and the behaviors of the school managers about 

this subject is aimed depending on the views of physical education teachers and school managers in elementary 

schools. 

 For this purpose, a survey study is applied to determine the views and solution suggestions of physical 

education teachers and school managers and frequency analysis is applied to the obtained results. 

 As a result of the study, the degrees and types of difficulties facing the physical education teachers and 

the interests and behaviors of school managers about these subjects are evaluated. Though there is an agreement 

about many subjects, it was found that physical education teachers and school have different thoughts about 

some subjects. With the correlation analysis of the common questions, the rates of difference or harmony in 

views are determined and solution proposals are presented. 

Keywords: Physical education lesson, teacher, school manager, survey 
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GĠRĠġ 

Eğitim daima eğitilmesi gerekenin gelecekteki davranıĢlarına yöneliktir. O halde "Eğitim Hedefi", 

eğitilenin eğitim yoluyla gerçekleĢtirilmesi gereken gelecekteki durumunu tanımlayan bir "norm"'dur. Spora 

iliĢkin olarak "Eğitim Hedefi" ise, eğitim ve öğretimde sportif faaliyetlerin niçin anlamlı ve önemli olduğu ve bu 

yolla spor yapanın davranıĢlarında hangi değiĢimlerin bekleneceği soruya cevap vermektedir.
2 

Bu hedefe 

ulaĢılabilmesi için spor eğitiminin ilk olarak uygulandığı ilköğretim okullarındaki beden eğitimi derslerinin 

yeterli verimliliği sağlayabilmesi ve okul yöneticileriyle beden eğitimi öğretmenlerinin bu konuda gerekli katkıyı 

sağlayabilmesi gereklidir. 

Beden Eğitimi genel eğitimin önemli bir parçası olup, çocuğun oyun hakkının ve serbest hareketinin 

okul yaĢamı içindeki yerini güvenceye alır. Bedensel ve ruhsal eğitimi sağlayarak sportif etkinliklerden zevk 

almasını mümkün kılar. Her öğrenci Beden Eğitimi dersi içinde de yeteneklerinin geliĢtirilmesi ve dengesiz 

geliĢiminin giderilmesi hakkına sahiptir.
1 

Beden Eğitimi ve Spor genel eğitimin bir parçası olarak kabul edilmektedir. "Beden Eğitimi ve Spor 

eğitiminin amacı, genel eğitimin amacına hareket yoluyla katkıda bulunmaktadır".
4
Yalnızca öğretim faaliyetleri 

kiĢinin çok yönlü yetiĢmesine yeterli olmadığından Milli Eğitim sistemimizde Beden Eğitimi ve Spor 

faaliyetlerine ayrı bir önem ve değer verilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde her tür ve her kademede okullarda eğitim gören milyonlarca öğrencinin Beden Eğitimi ve 

Spor yolu ile eğitimleri bugünkü eğitim anlayıĢının vazgeçilmez prensiplerinden biri olmaktadır.  

Bu durum, memleketimizin büyük kentlerinden en ücra köĢelerine kadar dağılmıĢ olan okullarda gerekli 

tüm yönetici ve öğretmenlere, özellikle Beden Eğitimi öğretmenine çocuklarımızın, gençlerimizin bedenen ve 

ruhen sağlıklı, mutlu, dengeli, kiĢilik sahibi, ahlaki değerlere sahip ve üretici vatandaĢlar olarak yetiĢmeleri 

konusunda, ihmal edilmeyecek görevler ve sorumluluklar yüklemektedir.
3 

Beden eğitimi ve spor eğitimine ilkokuldan düzenli ve amaçlı bir Ģekilde baĢlamalı ki, çocuğun gelecek 

yıllarda yaĢayacağı süreçte zihinsel ve bedensel alt yapısının ilk basamaklarını meydana getirmelidir. Ġleriki 

yaĢlarda terk edilmeyen yaĢam biçimi, spor alıĢkanlıkları ve becerilerin temelini okul öncesi ve ilköğretim 

dönemi gibi erken dönemlerde kazandırmanın yararlı olduğu belirtilmektedir. 

Bu anlamda ilköğretim okullarının tüm sınıflarında eğitim programı içine alınan beden eğitimi öğretimi 

büyük anlam taĢımaktadır. Çünkü beden eğitimi, öğrencilerin okuldaki ve toplum içindeki manevi, ahlaki, 

kültürel, zihinsel ve bedensel geliĢmelerini üst seviyeye çıkarmak ve öğrencileri ilerideki yaĢamlarında fırsatlar, 

sorumluluklar ve deneyimler hazırlamak amacını taĢımaktadır.
6
 Beden eğitimi amaçlarının genel eğitimin 

amaçları ile birleĢtiği görülmektedir.  

 Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçlarında ise fertleri beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından 

dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliĢmiĢ bir kiĢilik ve karaktere, hür ve bilimsel düĢünme gücüne, geniĢ bir dünya 

görüĢüne sahip insan haklarına saygılı, kiĢilik ve teĢebbüse değer veren, topluma karĢı sorumluluk duyan, yapıcı, 

yaratıcı ve verimli kiĢiler yetiĢtirmek Ģeklinde olduğu görülmektedir. (5) Okullarda yönetici ve öğretmenlerin 

temel görevi öğrencilere yukarıda belirtilen davranıĢ ve becerileri kazanmaları için gerekli ortamı ve yardımı 

sağlamalarıdır. (2) 
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Genel eğitimin tamamlayıcısı olan beden eğitimi dersinin amaçlarına ulaĢması genel eğitimin 

amaçlarına ulaĢması ve ilköğretimde alınacak verimli sonuçlar açısından çok önemlidir. Beden eğitiminin 

amaçlarına ulaĢmasında beden eğitimi öğretmeni, yönetici davranıĢları, tesis araç-gereç, öğrenciyi etkileyen 

faktörler gibi temel öğeler rol oynamaktadır. Çünkü ilköğretim çocuğunun bedensel, biliĢsel ve sosyal geliĢimleri 

açısından çok önemli olan beden eğitimi öğretiminin en iyi Ģekilde uygulanması gerekmektedir. 

Beden eğitimi dersinin amaçlarına uygun olarak yapılabilmesi açısından öğrencilerin beklentileri ve 

beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamaya yönelik sorunları göz önüne alındığında ilköğretim okul müdürlerinin 

beden eğitimi dersine bakıĢ açılarının genel bir değerlendirilmesi yapılması açısından araĢtırmaya gerek 

duyulmuĢtur. 

“Ġlköğretim okullarında beden eğitimi ve spor derslerinde beden eğitimi öğretmenlerinin karĢılaĢtıkları 

güçlükler ve okul yöneticilerinin bu konudaki görüĢleri" konulu bu araĢtırmada elde edilmiĢ olan verilerin, 

öğrencilerin daha iyi ortamlarda daha verimli Ģekilde ders görmelerini sağlayacak geliĢmelere sebep olacağı 

düĢünülmüĢtür. Öğretmenler sorunlarının giderilmesi durumunda öğrencilere ve dolayısıyla topluma çok daha 

faydalı olabilecektir. Beden eğitimi öğretmeninin baĢarısında, okul müdürünün tutum ve davranıĢlarının önemi 

büyüktür. ÇalıĢmada okul müdürlerinin ve beden eğitimi öğretmenlerinin görüĢ ve yorumlarına baĢvurularak 

karĢılaĢılan güçlüklerin çözümü için önerilerde bulunulmuĢtur. 

AraĢtırmanın, Milli Eğitim Bakanlığı'na, spor bilimcilerine, okul yöneticilerine ve beden eğitimi 

öğretmenlerine ıĢık tutacağı umulmaktadır. 

YÖNTEM 

Ġlköğretim okullarında görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin karĢılaĢtıkları güçlükler ile 

okul yöneticilerinin bu konudaki görüĢlerini test etmeye yönelik bu araĢtırma, tarama modelinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bilindiği gibi tarama modeli, var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi 

amaçlayan bir araĢtırma yaklaĢımıdır. Yapılan çalıĢmada, ilköğretim okullarında beden eğitimi dersine giren 

beden eğitimi öğretmenlerinin karĢılaĢtıkları güçlükleri kendi uygulama ortamlarındaki durumu betimlenmeye 

çalıĢılmıĢ ve ilköğretim okullarında çalıĢan yöneticilerin beden eğitimi dersine ve beden eğitimi öğretmenlerinin 

verimliliğine iliĢkin görüĢlerinin neler olduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Evren ve Örneklem 

Bu araĢtırmanın evrenini, 2002–2003 öğretim yılında Denizli il merkezinde yer alan ilköğretim okulları 

oluĢturmaktadır. Ancak 1997–1998 öğretim yılından itibaren sekiz yıllık eğitime baĢlayan okulların hepsinde 

kadrolu beden eğitimi öğretmeninin olmayıĢı ve evrenin büyük olmasından dolayı, evrenden örneklem alma 

yoluna gidilmiĢtir. Bu amaçla araĢtırmanın örneklemini, 2002-2003 öğretim yılında Denizli il merkezinde yer 

alan ve okullarında kadrolu beden eğitimi öğretmeni bulunan 60 ilköğretim okulundaki 50 beden eğitimi 

öğretmeni ve 60 okul yöneticisi oluĢturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmanın kuramsal boyutunun oluĢturulabilmesi için konuya iliĢkin yerli ve yabancı kaynaklar 

taranmıĢ ve konu uzmanlarının görüĢlerinden geniĢ ölçüde yararlanılmıĢtır. Ayrıca, alanlarında etkin olan kimi 

eğitim bilimci, istatistikçi, beden eğitimi ve spor bilim uzmanları ile çeĢitli düĢünce alıĢveriĢinde bulunarak 

araĢtırmanın kuramsal yönü gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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AraĢtırmanın amacına yönelik gereksinim duyulan verilerin toplanması için beden eğitimi 

öğretmenlerinin karĢılaĢtıkları güçlükleri ve okul yöneticilerinin tutumuna iliĢkin 42 ve 25 sorudan oluĢan ayrı 

ayrı anket formları oluĢturulmuĢtur. Anketin güvenirliliğini saptamak amacıyla örnekleme seçilen ilköğretim 

seçilen ilköğretim okulunda çalıĢan 8 beden eğitimi öğretmenine ve 8 ilköğretim müdürüne anket bir hafta ara ile 

iki kez ve iki uygulama arasında fark olmadığı cevapların benzer Ģekilde yinelendiği görülmüĢtür. Böylece 

anketin güvenilir olduğu da saptanmıĢtır 

Bilgi toplama aracı ile elde edilen ve bilgisayara aktarılan veriler araĢtırmanın amacı kapsamında 

yanıtları aranan sorulara yönelik olarak uygun biçimde çözümlenmiĢtir. Bu çözümlemede istatistiksel olarak 

hesaplamalar yapılmıĢ, frekans dağılımı ve yüzdeleri hesaplanmıĢ olan veriler çizelgelerde gösterilmiĢtir.  

 

BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde araĢtırmanın amacı doğrultusunda ilköğretim okullarında görev yapmakta olan beden 

eğitimi öğretmenlerinin karĢılaĢtıkları güçlükler ile okul yöneticilerinin bu konudaki görüĢlerine iliĢkin 

verdikleri cevaplara göre verilerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıĢtır. 

Ġlk olarak beden eğitimi öğretmenlerinin kiĢisel değiĢkenler açısından dağılımları ve karĢılaĢtıkları 

güçlüklere yönelik görüĢlerini içeren bulgulara ve bunların yorumlarına yer verilmiĢtir. Daha sonra da okul 

yöneticileri ile ilgili genel ve tanıtıcı nitelikler üzerinde durulmuĢ ayrıca beden eğitimi dersleri ile ilgili 

görüĢlerine yer verilmiĢtir. 

En son olarak da okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenlerine yöneltilen ortak sorulara verilen 

cevaplar arasındaki uyumu tespit etmek amacıyla sorulara korelasyon analizi uygulanarak korelasyon katsayıları 

hesaplanmıĢ ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıĢtır.  

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Okul Yöneticilerinin KiĢisel DeğiĢkenler Açısından 

Dağılımları: 

AraĢtırmaya katılan ilköğretim okullarında beden eğitimi öğretmenlerinin %36‟sı bayan, %64‟ü ise 

erkektir; okul yöneticilerinin ise %11.7‟si bayan, %88.3‟ü erkektir. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin yaĢ gruplarına göre değerlendirilmesinde %8‟i 22-26; %16‟sı 27-31, 

%22‟si 32-36, %26‟sı 37-41, %20‟si 42-46, %8‟47 ve yukarısını oluĢturduğu görülmüĢtür. Okul yöneticilerinin 

yaĢ grupları incelendiğinde %3.3‟ünün 21-30; %26.7‟sinin 31-40, %60‟ının 41-50 ve %10‟unun da 51-60 

arasında yer aldığı görülmektedir. Okul yöneticilerinin yaĢ ortalamasının, beden eğitimi öğretmenlerinin yaĢ 

ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Beden eğitimi öğretmenlerinin  %10‟u 2-3 yıllık Eğitim Enstitüsünden, %2‟si Yüksek Öğretmen 

okulundan, %20‟si Spor Akademisinden, %42‟si Eğitim Fakültesi‟ne bağlı Beden Eğitimi Öğretmenliği 

bölümünden, %24‟ü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulundan, %2‟si de  diğer okullardan mezun olmuĢlardır. 

Okul yöneticilerinin %58.3‟ü 2-3 yıllık Eğitim Enstitüsünden, %3.3‟ü Öğretmen Lisesinden, %5‟i Yüksek 

Öğretmen Okulundan, %28.3‟ü Eğitim Fakültesinden ve %5‟i de  diğer okullardan mezun olmuĢlardır. Buradan 

da anlaĢıldığı gibi okul yöneticilerinin çoğu 2-3 yıllık Eğitim Enstitüsü mezunu iken beden eğitimi 

öğretmenlerinin çoğunluğunu dört yıllık okul mezunlarıdır. 
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AraĢtırma grubu beden eğitimi öğretmenlerinin meslekteki hizmet yıllarına göre dağılımları 

incelendiğinde,%10‟nun 1-5 yıllık, %18‟inin 6-10 yıllık %16‟sının 11-15 yıllık, %26‟sının 16-20 yıllık, 

%22‟sinin 21-25 yıllık ve %8‟inin de 25 yıl ve daha yukarısı çalıĢma sürelerinin olduğu belirlenmiĢtir.Buradan 

da hizmet yılı 16-25 yıl içerisinde olan beden eğitimi öğretmenlerinin çoğunlukta olduğu anlaĢılmaktadır. Okul 

yöneticilerinin %10‟unun 6-10 yıllık %18.3‟ünün 11-15 yıllık, %13.3‟ünün 16-20 yıllık, %45‟inin 21-25 yıllık 

ve %13.3‟ünün de 26 yıl ve daha yukarısı çalıĢma sürelerinin olduğu belirlenmiĢtir.  

AraĢtırma grubunu oluĢturan beden eğitimi öğretmenlerinin en son çalıĢtıkları kurumdaki hizmet 

süreleri incelendiğinde öğretmenlerin %44‟ünün 1-2 yıl, %32‟sinin 3-5 yıl %16‟sının 6-8 yıl, %8‟inin 9 yıl ve 

daha fazla çalıĢmıĢ olduğunu görmekteyiz. Buradan da anlaĢılacağı gibi %44 gibi bir çoğunluk 1-2 yıldır 

kurumunda çalıĢmakta, %8 gibi bir azınlık bulunduğu kurumda 9 yıl ve daha fazla süredir çalıĢmaktadır. 

AraĢtırma grubu okul yöneticilerinin idareci olarak çalıĢma yıllarına göre dağılımları incelendiğinde, 

%31.7‟sinin 1-5 yıllık, %21.7‟sinin 6-10 yıllık, %21.7‟sinin 11-15 yıllık, %25‟inin16 yıl ve daha yukarısı bir 

süre için idareci olarak çalıĢmıĢ oldukları belirlenmiĢtir.  

Tablo 1 Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi dersinin verimliliği üzerindeki etkenlere 

bakıĢ açıları 

Seçenekler   Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum TOPLAM 

Sorular Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Okulumda beden eğitimi 

dersinin yapılabilmesi için 
araç-gereç sıkıntısı 

çekmiyorum 

16 32 21 42 - - 9 18 4 8 50 100 

ġu andaki beden eğitimi 

derslerinin saatlerini, derslerin 
nitelikli olarak 

gerçekleĢtirilebilmesi açısından 

yeterli bulmuyorum 

22 44 15 30 - - 6 12 7 14 50 100 

Beden eğitimi dersi için 

öğrenci sayıları çok kalabalıktır 
18 36 15 30 - - 4 8 13 26 50 100 

Beden eğitimi dersi için gerekli 

araç-gereç olmasa bile beden 
eğitimi dersi nitelikli bir                                                     

Ģekilde yapılabilir 

9 18 23 46 - - 2 4 16 32 50 100 

Diğer branĢ öğretmenlerinin 

beden eğitimi öğretmeni ve 
dersine olumsuz bakıĢ açıları 

dersin verimini etkiliyor 

13 26 27 54 - - 2 4 8 16 50 100 

Ġlköğretim okullarındaki yaĢ 

gruplarının isteklerinin oyuna 
yönelik olması, oyun  

alanlarının ve beden eğitimi 

ders saatinin yetersiz olması 
çocukların isteklerine cevap 

vermiyor 

30 60 17 34 - - - - 3 6 50 100 

Eğitim öğretimin sabahçı ve 
öğlenci olarak 

uygulanmasında, sabahçı 

grupta ilk saatler, öğlenci olan 
grupta son saatlere yerleĢtirilen 

ders programı dersin verimini 

olumsuz etkiliyor 

18 36 23 46 - - 2 4 7 14 50 100 

Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi dersinin verimliliği üzerindeki etkenlere bakıĢ açıları 

genel olarak değerlendirildiğinde; %75 civarında beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde araç-

gereç sıkıntısı, ders saatlerinin yetersizliği, öğrenci sayılarının kalabalık olması, oyun alanlarının yetersizliği, 

diğer branĢ öğretmenlerinin olumsuz bakıĢ açıları ve ders saatlerinin gün içerisindeki yerleĢimi konularında 

hemfikir oldukları ortaya konulmuĢtur. 
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Tablo 2 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders DıĢı Görevlerine ĠliĢkin BakıĢ Açıları 

Seçenekler       
 

Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum TOPLAM 

Sorular Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Ders yükümün fazla olması 

nedeniyle okul spor takımlarına 
pek fazla ilgi gösteremiyorum 

9 18 32 64 - - 5 10 4 8 50 100 

Beden eğitimi ders alanlarının 

düzenlenmesinde ve 
temizliğinden beden eğitimi                               

öğretmeni sorumludur 

11 22 26 52 1 2 8 16 4 8 50 100 

Beden eğitimi öğretmenlerinin 

okul spor kolu sorumlulukları, 
okul takım çalıĢmaları, bayram 

komite görevleri gibi ders dıĢı 

görev ve sorumluluklarım ağır 
gelmektedir 

12 24 16 32 - - 7 14 15 30 50 100 

Tüm branĢlarda spor takımlarının 

oluĢturulması ve çalıĢtırılması 

beden eğitimi öğretmeninin 
görevi değildir 

18 36 13 26 - - 8 16 11 22 50 100 

Beden eğitimi öğretmeni okulda 

disiplin sağlayıcı otoriter bir 

öğretmen niteliği taĢımalıdır 

4 8 11 22 4 8 5 10 26 52 50 100 

Spor kolu için para toplamada 

öğrenci velileri ile sık sık 

problemler yaĢamaktayım 

22 44 14 28 - - 1 2 13 26 50 100 

Bayram ve törenlerdeki 

görevlendirmelerin yoğunluğu 
nedeniyle ders planları yeterli 

verime ulaĢamıyor 

13 26 27 54 - - 5 10 5 10 50 100 

Okulumun salonunda ders dıĢı 

çalıĢmalara yeterli zaman yok 
13 65 - - 3 15 - - 4 20 20 100 

Salonsuz okulların isteği 
doğrultusunda Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından salon 
tahsisi yapıldığından kendi 

salonumuzda çalıĢma Ģansı 

azalıyor 

8 40 5 25 2 10 0 0 5 25 20 100 

Ders dıĢı faaliyetlerin ücretleri 
yetersiz 

39 78 8 16 - - - 0 3 6 50 100 

 

Beden eğitimi öğretmenlerinin ders dıĢı görevlerine iliĢkin bakıĢ açılarının değerlendirildiği Tablo 2 

incelendiğinde %75‟ten fazlası beden eğitimi öğretmeninin disiplin sağlayıcı otoriter bir öğretmen niteliği 

taĢıması gerektiğine katılmamakla birlikte ortalama %65 civarında beden eğitimi öğretmeni ders yükünün fazla 

olması, ders dıĢı görev ve sorumluluklarının fazla olması, ders dıĢı faaliyetlerinin ücretlerinin yetersiz olduğu, 

bayram ve törenlerdeki görevlendirmelerin yoğunluğu nedeniyle ders planları yeterli verime ulaĢamaması 

konularında aynı fikirde oldukları görülmektedir. Spor salonu ile ilgili sorulara 20 kiĢinin cevap vermesi 

okullarda salon sıkıntısı olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 



 421 

Tablo 3 Beden eğitimi öğretmenlerine göre, okul yöneticilerinin beden eğitimi dersine ve beden eğitimi 

öğretmenlerine yaklaĢımı 

Seçenekler       

 
Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum TOPLAM 

Sorular Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Beden eğitimi derslerinin 

yapılabilmesi için okul bahçesindeki 
spor alanlarının düzenlenmesinde 

okul yöneticileri ellerinden gelen her 

türlü gayreti gösterirler 

16 32 12 24 - - 14 28 8 16 50 100 

Haftalık ders programı hazırlanırken 

beden eğitimi dersinin hangi saate 
koyulması gerektiği konusunda okul 

yönetimi benim görüĢümü 

almaktadır 

14 28 6 12 - - 9 18 21 42 50 100 

Spor kolu bütçemiz yeterli 

olmadığından araç-gereç alım ve 
turnuvalara giderken okul yönetimi 

her zaman bize destek olmaktadır 

23 46 14 28 2 4 2 4 9 18 50 100 

Beden eğitimi dersi uygulamasında 

okul yöneticileri özellikle kız 
öğrencilerin kılık ve kıyafetine 

karıĢır 

4 8 13 26 2 4 2 4 29 58 50 100 

Okul içi ve okul dıĢı etkinliklere 

katılan öğrencilere izin almada okul 

yöneticilerinden her zaman destek 
görürüm 

25 50 18 36 2 4 1 2 4 8 50 100 

Okul yöneticileri “BaĢarılı olmasa da 

olur, önemli olan öğrencilerin 
etkinliklere katılması” düĢüncesi ile 

tüm branĢlarda faaliyet göstermek 

ister 

14 28 14 28 1 2 10 20 11 22 50 100 

Beden eğitimi öğretmeni olarak 

baĢarılı bir Ģekilde sadece bir branĢta 
antrenörlük yapabileceğimden, okul 

yöneticileri, diğer branĢlarda 

antrenör tutulmasını her zaman 
anlayıĢla karĢılar 

5 10 9 18 3 6 12 24 21 42 50 100 

Her koĢulda nitelikli bir beden 

eğitimi dersi yapabilmem için okul 

yöneticileri bana her türlü imkanı 
sunar 

16 32 11 22 - - 15 30 8 16 50 100 

Okul yöneticileri, bayram komite 

görevleri, okullar arası müsabakalar 
ve bunun gibi okul dıĢı faaliyetlerde 

bulunduğum süre içerisinde derslerin 

boĢ geçmesinden dolayı rahatsızlık 
duymaktadırlar 

16 32 18 36 2 4 7 14 7 14 50 100 

Okul yöneticilerinin beden eğitimi 
öğretmenleri arasında ayrım yapması 

motivasyonumu düĢürmektedir 

12 24 21 42 2 4 5 10 10 20 50 100 

Okul yöneticilerinin beden eğitimi dersine 

bakıĢı dersin etkililiğini değiĢtirmektedir 
18 36 18 36 - - 6 12 8 16 50 100 

Beden eğitimi öğretmenlerine göre, okul yöneticilerinin beden eğitimi dersine ve beden eğitimi 

öğretmenlerine yaklaĢımıyla ilgili soruların değerlendirildiği Tablo 3‟te okul yöneticilerinin, spor alanlarının 

düzenlenmesi, araç-gereç alımları ve turnuvalarda, okul içi ve okul dıĢı etkinliklere katılan öğrencilere izin 

verilmesi konularında beden eğitimi öğretmenlerine destek oldukları ancak bu desteğin %60‟lar civarında olduğu 

görülmektedir. Öğretmenlerin %60‟ından fazlası ders saatlerinin belirlenmesi konusunda yöneticiler tarafından 

görüĢlerinin alınmadığı ve  diğer branĢlarda antrenör tutulmadığını ifade etmektedir. 
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Tablo 4 Beden Eğitimi Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin ve Velilerin Beden Eğitimi Dersine BakıĢ 

Açıları 

Seçenekler       
 

Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum TOPLAM 

Sorular Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Okul takımlarının 

oluĢturulmasında öğrencilerin 

derslerini aksattığı düĢüncesi 
ile veliler çocuklarının bu  tür 

faaliyetlere göndermek 

istememektedirler 

20 40 23 46 - - 5 10 2 4 50 100 

Beden eğitimi ders süresinin 

kısa olması öğrencinin derse 

olan motivasyonunu 
düĢürmektedir 

19 38 24 48 2 4 - - 5 10 50 100 

Öğrencilerin gerekli 

malzemeleri olmaması onları 
beden eğitimi dersine karĢı 

ilgisiz yapmaktadır 

24 48 24 48 - - - - 2 4 50 100 

Anadolu Liseleri ve Fen 

Liselerine giriĢte beden 
eğitimi ile ilgili soru 

sorulmayıĢı beden eğitimi 

derslerinin hafife alınmasına 
neden olmaktadır 

32 64 10 20 - - 1 2 7 14 50 100 

Okul takımlarındaki 
çocukların ders dıĢı özel ders 

ve kursları sebebiyle çalıĢma 

zamanı kısıtlanmaktadır 

29 58 16 32 - - 5 10 - - 50 100 

Ekonomik yönden iyi olan 
veliler hafta sonu gezilerine 

gittikleri için çocukların hafta 

sonu ders dıĢı faaliyetlerine 
katılmalarını engellemektedir 

18 36 23 46 4 8 4 8 1 2 50 100 

Tablo 4‟te görülen beden eğitimi öğretmenlerine göre öğrencilerin ve velilerin beden eğitimi dersine 

bakıĢ açıları ile ilgili sorulara verilen cevaplardan beden eğitimi öğretmenlerinin %80‟den daha fazlasının, 

velilerin çocuklarını, hafta sonu kurslarına ve özel etkinliklerine katılamadıkları için okul takımlarına göndermek 

istemediklerini, beden eğitimi ders süresinin kısa olmasının ve gerekli malzemelerinin olmamasının öğrencilerin 

beden eğitimi dersine ilgisini azalttığını ifade ettikleri görülmektedir.  

Tablo 5 Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersine ĠliĢkin BakıĢ Açıları 

Seçenekler     

   

Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum TOPLAM 

Sorular Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Beden eğitimi dersi için gerekli 

araç ve gereç yeterli olmasa 

bile beden eğitimi dersi nitelikli  

bir Ģekilde yapılabilmelidir 

21 35,0 29 48,3 4 6,7 6 10,0 - - 60 100 

Nitelikli bir beden eğitimi 

dersinde araç gerecin önemi 

çok büyüktür 

33 55,0 23 38,3 - - 2 3,3 2 3,3 60 100 

Beden eğitimi öğretmeninin 

okul dıĢı görevleri, okul 

içindeki verimini 

düĢürmektedir 

18 30,0 31 51,7 - - 5 8,3 6 10,0 60 100 

Beden eğitimi öğretmeninin 

okul dıĢı yaptığı etkinlikleri, 

okuldaki görevini ihmal etmesi 

açısından desteklemiyorum 

23 38,3 15 25,0 4 6,7 7 11,7 11 18,3 60 100 
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Okul yöneticilerinin beden eğitimi dersine iliĢkin bakıĢ açılarının değerlendirildiği Tablo 5‟te ortalama 

%80 civarında okul yöneticisi okulda araç-gereç olmasa bile derslerin nitelikli Ģekilde yapılabileceğini ancak 

araç-gerecin öneminin de oldukça büyük olduğunu, beden eğitimi öğretmeninin okul dıĢı görevlerinin, okul 

içindeki verimini düĢürdüğünü belirtmiĢlerdir. 

Tablo 6 Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görevlerine ĠliĢkin BakıĢ Açıları 

Seçenekler       

 

Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılmıyorum 

Katılmıyor

um 

TOPLAM 

Sorular Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Say

ı 

% Sayı % 

Öğrencilerimin, beden eğitimi ve 

spor etkinlikleri yapabilmesi için 

okul bahçesindeki spor 

alanlarının düzenlenmesinden 

beden eğitimi öğretmeni 

sorumludur 

13 21,7 30 50,0 3 5,0 10 16,7 4 6,7 60 100 

Öğrencilerimin, daha sağlıklı, 

yapıcı, yaratıcı, ve mutlu 

olmasında beden eğitimi 

öğretmeninin rolü büyüktür 

22 36,7 15 25,0 1 1,7 19 31,7 3 5,0 60 100 

Beden eğitimi öğretmeni, okulda 

disiplini sağlayan otoriter bir 

öğretmen niteliği taĢımalıdır 

18 30,0 20 33,3 7 11,7 7 11,7 8 13,3 60 100 

Tablo 6‟da okul yöneticilerinin beden eğitimi öğretmenlerinin görevlerine iliĢkin bakıĢ açıları 

değerlendirilmektedir ve okul yöneticilerinin ortalama % 60‟dan fazlasının beden eğitimi öğretmenlerinin, spor 

alanlarını düzenlenmesinden sorumlu olduğu, öğrencilerin yapıcı ve mutlu olmasından ve okulda disiplini 

sağlayan otoriter bir öğretmen niteliği taĢıma konusunda aynı fikirde olduğu görülmüĢtür.   

Tablo 7 Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Öğretmeninden Beklentisine ĠliĢkin BakıĢ Açıları 

Seçenekler      

 
Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum TOPLAM 

Sorular Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Beden eğitimi öğretmeni okul 

içinde ve dıĢında öğrencilere 

yönelik önemli sorumluluklara  

sahip olmalıdır 

19 31,7 14 23,3 4 6,7 17 28,3 6 10,0 60 100 

Beden eğitimi öğretmeninden 

beklentim öncelikli olarak 

nitelikli bir beden eğitimi dersi 

gerçekleĢtirmesidir 

41 68,3 19 31,7 - - - - - - 60 100 

Beden eğitimi öğretmeni aynı 

zamanda iyi bir antrenör 

olmalıdır 

10 16,7 17 28,3 4 6,7 18 30,0 11 18,3 60 100 

Beden eğitimi öğretmeninin 

beden eğitimi derslerinden çok 

okul takımlarındaki baĢarısı 

daha önemlidir 

12 20,0 6 10,0 3 5,0 21 35,0 18 30,0 60 100 

Tablo 7‟de okul yöneticilerinin beden eğitimi öğretmeninden beklentisine iliĢkin bakıĢ açılarına 

baktığımızda %100 oranında öncelikli olarak nitelikli bir  beden eğitimi dersi gerçekleĢtirmeleri gerektiğini 

düĢünmektedirler. Beden eğitimi öğretmeninin okul içinde ve dıĢında öğrencilere yönelik önemli sorumluluklara  

sahip olması, aynı zamanda iyi bir antrenör olması, beden eğitimi derslerinden çok okul takımlarındaki 

baĢarısının önemli olması konularındaki düĢünceleri ise %40‟lardadır. 
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Tablo 8 Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersi Verimliliği Üzerinde Rol Oynayan Görevlerine ĠliĢkin 

BakıĢ Açıları 

Seçenekler       

 

Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum TOPLAM 

Sorular Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Beden eğitimi derslerinin 

amacına ulaĢılabilmesi için 

elimden gelen her türlü 

çabayı gösteririm 

34 56,7 22 36,7 4 6,7 - - - - 60 100 

Beden eğitimi öğretmeninin 

baĢarısında, okul müdürünün 

tutum ve davranıĢlarının 

önemi büyüktür 

28 46,7 27 45,0 3 5,0 1 1,7 1 1,7 60 100 

Beden eğitimi öğretmeninin 

okul dıĢındaki her türlü 

görevini destekliyorum 

5 8,3 12 20,0 3 5,0 19 31,7 21 35,0 60 100 

Okul müdürü, beden eğitimi 

öğretmeninin etkinliklerini en 

iyi Ģekilde değerlendirerek 

onu, çalıĢma alanlarındaki 

motivasyonunu 

yükseltmelidir 

44 73,3 15 25,0 1 1,7 - - - - 60 100 

Okul müdürü olarak iĢlerimin 

yoğunluğundan dolayı beden 

eğitimi etkinlikleriyle 

yakından ilgilenemiyorum 

13 21,7 31 51,7 - - 7 11,7 9 15,0 60 100 

Okulda spor ve sosyal 

etkinliklerinin yapılması için 

beden eğitimi öğretmenin ile 

diğer öğretmenlerden daha 

yakın bir iletiĢim içinde 

olması gerekir 

31 51,7 26 43,3 - - 1 1,7 2 3,3 60 100 

Okul müdürünün öncelikli 

görevi sadece yönetmek 

değil, aynı zamanda yönetim 

fonksiyonlarını etkili Ģekilde 

kullanabilmesi için 

öğretmenleriyle iletiĢim 

kurmak olmalıdır 

46 76,7 14 23,3 - - - - - - 60 100 

Öğretmenlerimin isteklerini 

yönetmeliklere uymasa bile 

elimden geldiği kadar 

karĢılamaya çalıĢırım 

14 23,3 18 30,0 5 8,3 11 18,3 12 20,0 60 100 

Tablo 8‟de okul yöneticilerinin beden eğitimi dersi verimliliği üzerinde rol oynayan görevlerine iliĢkin 

bakıĢ açılarını incelediğimizde yaklaĢık % 100 oranında beden eğitimi derslerinin amacına ulaĢılabilmesi için her 

türlü çabayı gösterdiklerini, beden eğitimi öğretmeninin etkinliklerini en iyi Ģekilde değerlendirerek onun, 

çalıĢma alanlarındaki motivasyonunu yükselttiklerini, beden eğitimi öğretmeninin baĢarısında, kendi tutum ve 

davranıĢlarının öneminin büyüklüğünü, okulda spor ve sosyal etkinliklerinin yapılması için beden eğitimi 

öğretmenin ,diğer öğretmenlerden daha yakın bir iletiĢim içinde olması gerektiğini savunmuĢlardır. Yine %100 

oranında okul müdürünün öncelikli görevi sadece yönetmek değil, aynı zamanda yönetim fonksiyonlarını etkili 

Ģekilde kullanabilmesi için öğretmenleriyle iletiĢim kurmak olmalıdır. 
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Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerine Yöneltilen Bazı Sorular Arasında Korelasyon Analizi. 

Ġstatistiksel incelemelerde korelasyon analizi değiĢkenlerin karĢılıklı iliĢkilerinin değerlendirilmesinde 

kullanılır.Bu çalıĢmada okul yöneticilerine ve beden eğitimi öğretmenlerine yöneltilen bazı sorular ortak özellik 

taĢımaktadır. Yöneticilerin ve beden eğitimi öğretmenlerinin bu konulardaki görüĢlerinin birbirine uyumu veya 

karĢıtlığını tespit etmek ve ne oranda hemfikir olduklarını belirlemek amacıyla yedi soruya korelasyon analizi 

uygulanmıĢtır. Bunun için bu yedi soruya verilen cevaplar arasındaki korelasyon katsayısı belirlenmiĢtir. Bu 

katsayının pozitif olması sorulara verilen cevaplar arasındaki fikirlerde uyum olduğunu ve katsayının değerinin 

1‟e yaklaĢması uyumun daha yüksek olduğunu göstermektedir. Negatif değerdeki korelasyon katsayısı aynı soru 

ile ilgili olarak öğretmenlerin ve okul yöneticilerin aynı fikirde olmadığını, katsayının değerinin -1‟e yaklaĢması 

da fikir karĢıtlığının Ģiddetinin arttığını gösterir. 

Tablo 9 Araç Gereç Eksikliği Konusunda Fikir KarĢılaĢtırması 

Anketi 
Cevaplayan 

Soru Katılıyorum Kısmen 
Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum 

Beden Eğitimi 

Öğretmeni 
Beden eğitimi dersi için gerekli araç-gereç 

olmasa bile beden eğitimi dersi nitelikli bir                                                     

Ģekilde yapılabilir 

9 23 0 2 16 

Okul Yöneticisi Beden eğitimi dersi için gerekli araç ve 
gereç yeterli olmasa bile beden eğitimi 

dersi nitelikli  bir Ģekilde yapılabilmelidir 

21 29 4 6 0 

Grafik 1 Araç Gereç Eksikliği Konusunda Fikir KarĢılaĢtırması 
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 Beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin, yeterli araç gereç olmasa bile beden eğitimi 

dersinin nitelikli bir Ģekilde yapılabileceğine dair görüĢlerinin karĢılaĢtırılmasıyla elde edilen korelasyon 

katsayısı 0.56‟dır. Yani bu konuda %56 oranında bir görüĢ birliği vardır ancak Grafik 1„de de görüldüğü gibi bu 

görüĢü beden eğitimi öğretmenleri okul yöneticileri kadar desteklememektedir.  

Tablo10 Beden Eğitimi Dersi Ġçin Okul Yöneticilerinin Ġmkan Sağlaması Konusunda Fikir 

KarĢılaĢtırması 

Anketi 
Cevaplayan 

Soru Katılıyorum Kısmen 
Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum 

Beden Eğitimi 

Öğretmeni 
Her koĢulda nitelikli bir beden eğitimi dersi 

yapabilmem için okul yöneticileri bana her 

türlü imkanı sunar 

16 11 0 15 8 

Okul Yöneticisi Beden eğitimi derslerinin amacına 
ulaĢılabilmesi için elimden gelen her türlü 

çabayı gösteririm 

34 22 4 0 0 
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Grafik 2 Beden Eğitimi Dersi Ġçin Okul Yöneticilerinin Ġmkan Sağlaması Konusunda Fikir 

KarĢılaĢtırması 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Katılıyorum Kısmen

Katılıyorum

Kararsızım Kısmen

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Öğretmen

Yönetici

 

 Beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin, beden eğitimi dersi için okul yöneticilerinin 

imkan sağlaması konusuna dair görüĢlerinin karĢılaĢtırılmasıyla elde edilen korelasyon katsayısı 0.47‟dir. Yani 

bu konuda %47 oranında bir görüĢ birliği vardır ancak Grafik 2„den de görüldüğü gibi bu görüĢü beden eğitimi 

öğretmenleri okul yöneticileri kadar desteklememektedir. 

Tablo 11 Beden Eğitimi Öğretmeninin Disiplin Sağlayıcı Otoriter Nitelik TaĢıması Konusunda Fikir 

KarĢılaĢtırması 

Anketi 
Cevapla-
yan 

Soru Katılıyorum Kısmen 
Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum 

Beden 

Eğitimi 

Öğretmeni 

Beden eğitimi öğretmeni okulda 
disiplin sağlayıcı otoriter bir 

öğretmen niteliği taĢımalıdır 

4 11 4 5 26 

Okul 

Yöneticisi 
Beden eğitimi öğretmeni, okulda 

disiplini sağlayan otoriter bir 
öğretmen niteliği taĢımalıdır 

18 20 7 7 8 

 

 

Grafik 3 Beden Eğitimi Öğretmeninin Disiplin Sağlayıcı Otoriter Nitelik TaĢıması Konusunda Fikir 
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Beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin, beden eğitimi öğretmeninin disiplin sağlayıcı 

otoriter nitelik taĢıması konusuna dair görüĢlerinin karĢılaĢtırılmasıyla elde edilen korelasyon katsayısı -0.15‟dir. 

Yani bu konuda %15 oranında bir görüĢ ayrılığı vardır ve beden eğitimi öğretmenleri Grafik 3„den de 

anlaĢılacağı gibi, bu konuda okul yöneticilerinin görüĢlerine katılmamakta ve öğretmenin disiplin sağlayıcı 

otoriter insan görüntüsünden uzak olması gerektiğini düĢünmektedirler. 

Tablo 12 Beden Eğitimi Öğretmeninin Ders DıĢı Görev ve Sorumluluklarının Ağır Gelmesi Konusunda 

Fikir KarĢılaĢtırması 

Anketi 
Cevaplayan 

Soru Katılıyorum Kısmen 
Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum 

Beden Eğitimi 

Öğretmeni 
Beden eğitimi öğretmenlerinin okul spor kolu 
sorumlulukları, okul takım çalışmaları, 
bayram komite görevleri gibi ders dışı görev 
ve sorumluluklarım ağır gelmektedir 

12 16 0 7 15 

Okul 

Yöneticisi 
Beden eğitimi öğretmeninin okul dışı 
görevleri, okul içindeki verimini 
düşürmektedir 

18 31 0 5 6 

Grafik 4 Beden Eğitimi Öğretmeninin Ders DıĢı Görev ve Sorumluluklarının Ağır Gelmesi Konusunda 

Fikir KarĢılaĢtırması 
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 Beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin, beden eğitimi öğretmeninin ders dıĢı görev ve 

sorumluluklarının ağır gelmesi konusuna dair görüĢlerinin karĢılaĢtırılmasıyla elde edilen korelasyon katsayısı 

0.72‟dir. Yani bu konuda %72 oranında bir görüĢ birliği vardır ve Grafik 4„den de görüldüğü gibi okul 

yöneticileri bu konuya öğretmenlerden bile daha fazla katılmaktadır. 

Tablo 13 Beden Eğitimi Ders Alanlarının Düzenlenmesi Konusundaki GörüĢlerin KarĢılaĢtırılması 

Anketi 
Cevaplayan 

Soru Katılıyorum Kısmen 
Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum 

Beden Eğitimi 

Öğretmeni 

Beden eğitimi ders alanlarının 
düzenlenmesinde ve temizliğinden 
beden eğitimi                               
öğretmeni sorumludur 

11 26 1 8 4 

Okul 

Yöneticisi 

Öğrencilerimin, beden eğitimi ve spor 
etkinlikleri yapabilmesi için okul 
bahçesindeki spor alanlarının 
düzenlenmesinden beden eğitimi 
öğretmeni sorumludur 

13 30 3 10 4 
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Grafik 5 Beden Eğitimi Ders Alanlarının Düzenlenmesi Konusundaki GörüĢlerin KarĢılaĢtırılması 
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 Beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin, beden eğitimi ders alanlarının düzenlenmesinden 

ve temizliğinden beden eğitimi öğretmeninin sorumlu olması konusuna dair görüĢlerinin karĢılaĢtırılmasıyla elde 

edilen korelasyon katsayısı 0.99‟dur. Yani bu konuda %99 oranında bir görüĢ birliği vardır ve Grafik 5„de de 

görüldüğü hem okul yöneticileri hem de beden eğitimi öğretmenleri bu konuda tamamen aynı fikirdedirler.  

Tablo 14 Okul Müdürünün Tutum ve DavranıĢlarının Beden Eğitimi Dersi Üzerindeki Etkisi Konusunda 

GörüĢlerin KarĢılaĢtırılması 

Anketi 
Cevaplayan 

Soru Katılıyorum Kısmen 
Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum 

Beden Eğitimi 

Öğretmeni 

Okul yöneticilerinin beden eğitimi 
öğretmenleri arasında ayrım 
yapması motivasyonumu 
düşürmektedir 

12 21 2 5 10 

Okul 

Yöneticisi 

Beden eğitimi öğretmeninin 
başarısında, okul müdürünün tutum 
ve davranışlarının önemi büyüktür 

28 27 3 1 1 

 

 

 

Grafik 6 Okul Müdürünün Tutum ve DavranıĢlarının Beden Eğitimi Dersi Üzerindeki Etkisi Konusunda 

GörüĢlerin KarĢılaĢtırılması 
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 Beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin, beden eğitimi öğretmeninin 

baĢarısında, okul müdürünün tutum ve davranıĢlarının öneminin büyük olduğu konusuna dair 

görüĢlerinin karĢılaĢtırılmasıyla elde edilen korelasyon katsayısı 0.78‟dir. Yani bu konuda %78 

oranında bir görüĢ birliği vardır ve Grafik 6 okul yöneticilerinin bu fikri beden eğitimi 

öğretmenlerinden biraz daha fazla desteklediğini göstermektedir. 
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Tablo 15 Okul DıĢı Faaliyetlerin Okul Derslerini Etkilemesi Konusunda GörüĢlerin 

KarĢılaĢtırılması 

Anketi 

Cevaplayan 

Soru Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Kararsızım Kısmen 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum 

Beden Eğitimi 

Öğretmeni 

Okul yöneticileri, bayram komite 

görevleri, okullar arası müsabakalar ve 

bunun gibi okul dıĢı faaliyetlerde 

bulunduğum süre içerisinde derslerin boĢ 

geçmesinden dolayı rahatsızlık 

duymaktadırlar 

16 18 2 7 7 

Okul 

Yöneticisi 

Beden eğitimi öğretmeninin okul dıĢı 

yaptığı etkinlikleri, okuldaki görevini 

ihmal etmesi açısından desteklemiyorum 

23 15 4 7 11 

Grafik 7 Okul DıĢı Faaliyetlerin Okul Derslerini Etkilemesi Konusunda GörüĢlerin KarĢılaĢtırılması 
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Beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin, okul dıĢı faaliyetlerin okul derslerini 

etkilemesi konusuna dair görüĢlerinin karĢılaĢtırılmasıyla elde edilen korelasyon katsayısı 0.86‟dir. 

Yani bu konuda %86 oranında bir görüĢ birliği vardır ve Grafik 7„de görülmektedir ki hem beden 

eğitimi öğretmenleri hem de okul yöneticileri okul dıĢı faaliyetlerin beden eğitimi derslerini etkilediği 

konusunda hemen hemen aynı fikirdedirler. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Beden, zihin, ahlak, duygu ve sosyal bakımdan sağlıklı bir nesil yetiĢtirmek, Milli Eğitimimizin temel 

amacıdır. Beden eğitimi dersi her seviyedeki okullarda bu amacın gerçekleĢmesine doğrudan hizmet eden bir 

derstir. Bu yüzden ilköğretim okullarında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ġlköğretim, çocukların planlı, programlı 

olarak davranıĢlarının iyileĢtirildiği, geliĢtirildiği ilk ve en önemli eğitim basamağıdır. Çocuk davranıĢlarının 

temelini oluĢturan hareket, diğer alanlardaki davranıĢların kazandırılmasında etkin bir rol oynar. Hareket 

mekanizmasını sağlayan vücut organlarının iyi kullanılması, sağlıklı geliĢtirilmesi ve her çocuğun mevcut 

kapasitesi içinde değerlendirilerek belli standartlara ulaĢtırılması ancak planlı programlı bir eğitimle sağlanır. Bu 

da okulun görevidir. Beden eğitimi dersi okullara bu amaca hizmet etmek için konmuĢ ve eğitim programlarında 

eğitimin önemli bir parçası olarak yer almıĢtır. 

Öğretmenler ve okul yöneticilerine uygulanan anketten elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

sonucunda aĢağıdaki bulgulara ulaĢılmıĢtır: 

Ġlköğretimde beden eğitimi dersinin amaçları tam olarak gerçekleĢtirilmemektedir. Okulların beden 

eğitimi dersi için uygun yer, araç-gereç olanakları bakımından yetersiz olmaları, amaçların gerçekleĢmemesinde 

baĢta gelen sebepler olarak görülmektedir. 
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Toplanan veriler, programa rağmen beden eğitimi dersinin tartıĢılmaya değer boyutlarda bir yana 

itildiği gerçeğini ortaya koymuĢtur. Dersin amaçlarına uygun olarak gerçekleĢtirilmemesinin temel 

nedenlerinden birisi, belki de en önemlisi öğretmen, okul yöneticileri ve üst düzey sorumluların dersi bilinçli 

olarak önemsememelerinde görülmektedir. Yer, ders araç noksanlığı beden eğitimi dersinin amaçlarının 

gerçekleĢmemesinde önemli faktörler olmakla beraber, dersin öğretmen, yönetici ve veliler tarafından 

önemsenmemesi bütün bu faktörlerden daha etkileyici görülmektedir. 

Alınan verilere göre ders saatlerinin çok az olması amaçların gerçekleĢtirilmesini etkileyen en önemli 

etkenlerden birisidir. AraĢtırmamızda, beden eğitimi dersinin amaçlarının gerçekleĢtirilmesine yardımcı olacak 

önerilerin katkı sağlayacağı inancındayız. 

Ġlköğretim kurumlarında beden eğitimi dersinin amaçlara uygun olarak iĢlenmesi için bakanlık, il milli 

eğitim müdürlüklerini resmi olarak uyarmalı, beden eğitimi dersinin yapılıp yapılmadığı bakanlık müfettiĢleri 

tarafından denetim ve gözetimi yapılmalıdır. 

Beden eğitimi öğretmenleri bakanlık tarafından düzenlenecek beden eğitimi seminerlerinden 

geçirilerek özellikle dersin önemi üzerine bilinçlendirilmelidirler. Ayrıca Hizmet-içi Dairesi BaĢkanlığı yıllık 

programlarında bu konuya önemle yer vermelidir. 

Ġlköğretim kurumlarında tesis, araç-gereç sorunu dersin iĢlenmesinin baĢta gelen sebepleri arasındadır. 

Bu bakımdan, salonu olmayan okullara salon temini için gerekli çareler düĢünülmelidir. Bir taraftan Bakanlık 

bütçesinden bu amaç için gerekli yatırımlar yapılırken, diğer yandan okul aile birlikleri, çevredeki diğer 

kurumlar, dernekler ve Ģahıslar teĢvik edilerek, bir kampanya halinde okullara kapalı salon yapımında, araç-

gereç temininde, okul bahçelerinin beden eğitimi faaliyetleri için uygun hale getirilmesinde devlete yardımcı 

olmaları sağlanmalıdır. 

Ders saatlerinin az olması amaçlara ulaĢmadaki engellerden birisidir. Çocuk için son derece önemli olan 

bu dersin saatleri de önemi kadar büyük olmalıdır. Bu sebeple bakanlık bu konuya el atmalı ve beden eğitimi 

ders saatlerini arttırmalıdır. Beden Eğitimi öğretmenlerinin okul dıĢı görevleri mümkün oldukça azaltılmalı, 

eğitim-öğretime mani olmamalıdır. 

Yöneticiler için de beden eğitimi seminerleri düzenlenmelidir.  Öğretmen yetiĢtiren kurumlarla iĢbirliği 

yapılarak beden eğitimi dersinin önemi hakkında bilgi verilmesi, amaçların gerçekleĢtirilmesine katkı 

sağlayacaktır. 

Okul yöneticilerinin öncelikli görevi sadece yönetmek değil, aynı zamanda yönetim fonksiyonlarını 

etkili Ģekilde kullanabilmesi için öğretmenleriyle iletiĢim kurmak olmalıdır. Beden eğitimi öğretmeninin 

baĢarısında okul yöneticilerinin beden eğitimi öğretmenine olan tutum ve davranıĢları derslerin daha sağlıklı bir 

Ģekilde yapılmasına imkân sağlayacaktır.  
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZĠRAN BURSA 

 

7 - 8 YAġ ERKEK ÇOCUKLARINDA FĠZĠKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Fehime HASLOFÇA*           Ercan HASLOFÇA*        Emine KUTLAY*           

*Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

ÖZET  

Amaç: Sağlıklı bir toplumun temeli, geliĢim dönemindeki çocukların fiziksel 

uygunluk düzeylerinin dengeli olarak geliĢimine dayanmaktadır. Bu çalıĢmada 7-8 yaĢ kız 

çocuklarında fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

 

Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmaya 7 yaĢ (n=29) ve 8 yaĢ (n=51) toplam 80 erkek çocuk 

katıldı. Çocukların fiziksel uygunluk değerleri, Eurofit Test Bataryasından geliĢtirilen 

Sportslinx Test Bataryası testleri ile ölçüldü. Ek olarak BMI (beden kütle indeksi) değerlerine 

bakıldı. Ġstatistiksel analizde Pearson Correlation testi kullanıldı. 

 

Bulgular: Boy ile vücut ağırlığı, el kavrama kuvveti, BMI (p<0.01), durarak uzun 

atlama ve VYO(p<0.05), Vücut ağırlığı ile BMI, el kavrama kuvveti ve VYO (p<0.01),  BMI 

ile 10x5m sprint (p<0.05) ve el kavrama kuvveti (p<0.01), Denge ile üst üye hızı (p<0.01), 

Üst üye hızı ile 10x5m sprint (p<0.01), Durarak uzun atlama ile hızlı sıçrama, mekik ve el 

kavrama kuvveti (p<0.01), El kavrama kuvveti ile VYO (p<0.05), Hızlı sıçrama ile mekik 

(p<0.01) ve 10x5m sprint değerleri ile VYO değerleri arasındaki  pozitif korelasyon 

istatistiksel alarak anlamlı bulundu (p<0.05).  

 

Denge ile hızlı sıçrama ve mekik (p<0.05), Üst üye hızı ile mekik, durarak uzun 

atlama (p<0.05) ve hızlı sıçrama (p<0.01), Durarak uzun atlama ile 10x5m sprint ve VYO 

(p<0.01), El kavrama kuvveti ile10x5m sprint (p<0.05), Hızlı sıçrama ile 10x5m sprint 

(p<0.01) ve VYO (p<0.05), 10x5m sprint değerleri ile mekik (p<0.01) ve Mekik değerleri ile 

VYO değerleri arasındaki  negatif korelasyon da istatistiksel alarak anlamlı bulundu (p<0.01). 

 

Sonuç: 7-8 yaĢ grubu erkek çocuklarda, vücut ağırlığı, vücut yağ oranı ve BMI 

değerleri yükseldikçe, denge yeteneği ve kalça bükme kuvveti azaldıkça; sıçrama becerisi, 

sürat, çabuk kuvvet ve güç parametreleri olumsuz etkilenmektedir.  

 

 Anahtar Sözcükler: Fiziksel Uygunluk, Test Bataryası, Motor Yetenek 
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GĠRĠġ 

Çocuklar aynı yaĢta olsalar bile beden tipleri, fiziksel uygunluk düzeyleri, 

motivasyonları, yetenekleri, öğrenme hızları, geçmiĢ deneyimleri ve içinde yetiĢtikleri aile 

ortamı açısından birbirlerinden farklıdır. Çocuğun motor geliĢimi sinir kas sistemi açısından 

incelendiğinde, motor davranıĢların koordineli, ancak karmaĢık bir Ģekilde ilerlediği ve 

olgunlaĢma ile ilgili olduğu görülmektedir (7).  

Çocuklarda her yeteneğin ortaya çıkma zamanı farklıdır. Uygun ortamlar ve uygun 

etkileĢimlerde bulunamazlarsa normal geliĢimi engellenebilir. YaĢ ile açıklanamayan davranıĢ 

farklılıkları deneyim, eğitim, sosyalleĢme gibi kavramlarla açıklanabilmektedir (Wolf ve ark. 

1983) (7).  

Psikomotor geliĢimle ilgili fiziksel uygunluk, hem sağlığa hem de motor becerilere 

bağlı öğeleri içerir. Bunlar; kalp-dolaĢım sistemi dayanıklılığı, kuvvet, kas dayanıklılığı, 

esneklik, vücut kompozisyonu, çeviklik, denge, beceri, koordinasyon, güç ve sürat olarak 

açılanabilir (2). 

 Günümüzde bu öğelerin ölçülmesinde çeĢitli indirekt test protokolleri 

kullanılmaktadır. Vücut kompozisyonun saptanmasında vücut yağ oranı kullanılabilir (12). 

Diğer öğelerin ölçümünde Eurofit Test Bataryası (1) ya da Eurofit‟ten geliĢtirilen Sportslinx 

test bataryası kullanılabilir (11). 

Bu çalıĢmanın amacı, 7-8 yaĢ grubu erkek çocuklarında fiziksel uygunluk 

parametreleri arasındaki iliĢkileri incelemektir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araĢtırma, Ege Üniversitesi bünyesinde açılan Yaz Spor Okulu 1999-2000-2001-

2002-2003 sezonu programına katılan 7 yaĢ (n=29) ve 9 yaĢ (n=51) grubundaki toplam 80 

erkek çocuk üzerinde yapıldı. 

Çocukların yaĢları yıl olarak belirlenirken boy uzunlukları (cm) ve vücut ağırlıkları 

(kg) ayakkabısız ve Ģortla NAN 150 marka baskülle ölçüldü. 

Deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, Holtain marka deri kaliperi (0.2mm) kullanılarak dört 

beden bölgesi (subskapula, suprailiak, biseps ve triseps) ve vücudun sağ tarafından alınarak 

yapıldı. % Yağ , Durnin Womersly yöntemi kullanılarak hesaplandı. 

% Yağ = 4.95 / D - 4.5) x 100 

Erkek Çocuklar için: D = 1.1553- 0.0643 x log X 

Log X (Biseps+triseps+subskapula+suprailiak) cilt kalınlığı (3) 

BMI ölçümleri beden ağırlığı (kg) / boy (m
2
) formülü kullanılarak elde edildi. 

Fiziksel uygunluk parametreleri, Sportslinx Test Bataryasında yer alan testlerle 

(10x5m sprint mekik, durarak uzun atlama, taping-üst üye hızı, hızlı sıçrama-speed bounce, 

flamingo-denge, handgrip-el kavrama kuvveti, mekik, esneklik) ölçüldü (11). Ölçümler Ege 

Üniversitesi Spor Salonu içerisinde istasyonlar Ģeklinde, tamamı aynı gün içerisinde, sabah 

saatlerinde gerçekleĢtirildi.  

Taping testi, yüksekliği 80 cm olan yazı masası üzerine iĢaretlenerek uygulandı. 

Baskın olmayan el ortada sabit tutularak, baskın olan elin diskler üzerindeki 25 devir süresi 

1/10 saniye duyarlılıkla ölçüldü. 
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 Flamingo testi, flamingo denge tahtası üzerinde ayakkabı ile uygulandı. Denge tahtası 

üzerinde bir dakika kalabilmek için deneme sayısı belirlendi.  

 10x5m Sprint mekik testi, rulo cimnastik minderi üzerinde uygulandı. ĠĢaretli iki çizgi 

arasında gidiĢ-geliĢ 10 mekik koĢusunun toplam süresi 1/10 saniye duyarlılıkla ölçüldü.  

 Hızlı Sıçrama testi, parke zemin üzerinde iki metre ara ile duran konilerin arasına 

gerilen, 20 cm yüksekliğindeki lastik bant üzerinden uygulandı. 20 saniye süresince lastik 

bant üzerinden sağa ve sola yapılan her sıçrama sayıca belirlendi.  

 Durarak uzun atlama testi, Ģerit metre ile iĢaretli parke zemin üzerinde uygulandı . 

Sonuç santimetre olarak belirlendi. Ġki denemenin iyisi alındı.  

 Esneklik testi, oturarak çıplak ayakla, dizler gergin Ģekilde öne uzanıp cetveli iterek 

uygulandı. Sonuç santimetre cinsinden belirlendi. 

 El kavrama kuvveti, T.K.K. 5101 Grip-D marka el dinamometresi ile kilogram kuvvet 

olarak ölçüldü. Denekler ayakta iken baskın kolu gergin olarak aĢağı uzatarak uygulandı.  

 Mekik testi ise cimnastik minderi üzerinde dizler bükülü olarak, eĢ yardımı ile 

uygulandı. 30 saniye içinde  tam yapılan mekik sayısı belirlendi. 

 Ġstatistiksel analizlerde Pearson Correlation testi kullanıldı. Veriler Ege Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde değerlendirildi. 

 

BULGULAR: 

 

AraĢtırmaya katılan deneklerin fiziksel uygunluk parametrelerine iliĢkin değerler  

Tablo 1‟de yer almaktadır. 

 

Tablo 1: 7 - 8 YaĢ Erkek Çocukların (n=80) Fiziksel Uygunluk Değerleri   

 
Parametre Mean Std. Deviation Confidence 

Boy (cm) 126,64 6,07 95 % 

Vücut Ağırlığı (kg) 28,41 5,92 95 % 

BMI (kg / m
2
) 17,60 2,67 95 % 

Flamingo (n) 16,65 11,30 95 % 

Tapping (s) 21,20 5,88 95 % 

Durarak Uzun (cm) 113,51 18,20 95 % 

Hand Grip (kgf) 11,13 2,68 95 % 

Hızlı Sıçrama (n/20 s) 19,66 5,14 95 % 

Esneklik (cm) 7,18 4,24 95 % 

10 x 5 m Sprint (s) 24,47 2,73 95 % 

Mekik (n/30 s) 14,81 5,50 95 % 

VYO (%) 12,13 4,04 95 % 

 

Tablo 2 incelendiğinde: 

Boy ile vücut ağırlığı, el kavrama kuvveti, BMI (p<0.01), durarak uzun atlama ve 

VYO değerleri arasındaki pozitif korelasyon istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).  

Vücut ağırlığı ile BMI, el kavrama kuvveti ve VYO değerleri arasındaki pozitif 

korelasyon da istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01).  

BMI ile 10x5m sprint (p<0.05) ve el kavrama kuvveti değerleri arasındaki pozitif 

korelasyon istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.01).  
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Denge ile üst üye hızı değerleri arasındaki  pozitif korelasyon (p<0.01) ve Denge ile 

hızlı sıçrama ve mekik değerleri arasındaki negatif korelasyon da istatistiksel alarak 

anlamlıdır (p<0.05). 

Üst üye hızı ile 10x5m sprint değerleri arasındaki  pozitif korelasyon (p<0.01) ve  Üst 

üye hızı ile mekik, durarak uzun atlama (p<0.05) ve hızlı sıçrama değerleri arasındaki negatif 

korelasyon istatistiksel alarak anlamlı bulundu (p<0.01) 

Durarak uzun atlama ile hızlı sıçrama, mekik ve el kavrama kuvveti değerleri 

arasındaki  pozitif korelasyon (p<0.01) ve Durarak uzun atlama ile 10x5m sprint ve VYO 

değerleri arasındaki negatif korelasyon da istatistiksel alarak anlamlıdır (p<0.01). 

El kavrama kuvveti ile VYO değerleri arasındaki pozitif korelasyon (p<0.05) ve El 

kavrama kuvveti ile10x5m sprint değerleri arasındaki negatif korelasyon istatistiksel alarak 

anlamlı bulundu (p<0.05).  

Hızlı sıçrama ile mekik değerleri arasındaki pozitif korelasyon (p<0.01) ve Hızlı 

sıçrama ile 10x5m sprint (p<0.01) ve VYO değerleri arasındaki negatif korelasyon da 

istatistiksel alarak anlamlıdır (p<0.05). 

10x5m sprint değerleri ile VYO değerleri arasındaki pozitif korelasyon ve 10x5m 

sprint değerleri ile mekik (p<0.01) değerleri arasındaki negatif korelasyon istatistiksel alarak 

anlamlı bulundu (p<0.05).  

Mekik değerleri ile VYO değerleri arasındaki  negatif korelasyon da istatistiksel alarak 

anlamlıdır (p<0.01). 

 

Tablo 2: 7-8 YaĢ Erkek Çocukların (n=80) Fiziksel Uygunluk Parametreleri Arasındaki 

ĠliĢki 

 

Parametre Boy 
Vücut 

Ağ. 
BMI Flamingo Tapping 

Dur. 

Uzun 

Hand 

Grip 

Hızlı 

Sıçrama 
Esneklik 10x5m Mekik 

Vücut Ağ (kg) ,696**           

BMI (kg / m2) ,302** ,891**          

Flamingo (n) ,046 ,022 -,012         

Tapping (s) -,078 -,089 -,072 ,506**        

Dur. Uzun (cm) ,235* -,031 -,186 -,178 -,221*       

Hand Grip (kgf) ,572** ,497** ,298** ,096 ,067 ,375**      

Hızlı Sıçrama 

(n / 20s) 
,151 -,045 -,148 -,278* -,407** ,436** ,117     

Esneklik (cm) ,007 ,046 ,048 -,059 -,087 ,172 ,005 -,029    

10x5m Sprint (s) -,103 ,117 ,234* ,191 ,310** -,467** -,225* -,562** -,033   

Mekik (n / 30s) -,069 -,148 -,144 -,246* -,240* ,529** ,193 ,350** ,006 -,385**  

VYO (%) ,284* ,752** ,821** ,054 ,051 -,353** ,283* -,269* -,087 ,245* -,268* 

 

* p<0.05 **p<0.01 
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TARTIġMA VE SONUÇ 

 

Malina (1984)‟ya göre antropometrik özelliklerden boy, el, ayak, kulaç ve bacak 

uzunluğu gibi değerler, çevre koĢullarından çok genetik faktörlere bağlıdır. Vücut çevre 

ölçüleri, ağırlık ve vücut yağ oranı ise beslenme ve  antrenman gibi çevresel faktörlerden 

etkilenmektedir (6). Bu araĢtırma bulgularına göre, boy uzunluğu artıkça vücut ağırlığı, BMI 

değeri artmakta, vücut yağ yüzdesi biraz yükselmektedir. Boyun uzaması, el kavrama kuvveti 

ve sıçrama gücünü olumlu etkilenmektedir. 

 

Beden ölçüleri ve yapısının motor yeterlilikle iliĢkili olduğunu belirten çalıĢmalar 

yapılmıĢtır (Cratty 1979). Çocukluk döneminde çeĢitli motor beceri performansı ile boy-

ağırlık iliĢkisi genellikle düĢüktür. Beden ağırlığı, atlama ve koĢu performansı ile olumsuz 

yönde iliĢkili olmaya eğilim gösterir. Fırlatma performansı ile olumlu iliĢkidedir (Wilmore ve 

Costill 1988). Beden ölçüsü beden yapısı ve kompozisyonu kuvvet ve performansı etkileyen 

önemli faktörlerdir. Çocuklarda kas kuvvetinin artıĢı yaĢa, cinsiyete olgunlaĢma düzeyine, 

önceki fiziksel etkinlik düzeyi ve beden ölçülerine bağlıdır (7).  

 

Erkek çocuklar için belirlenen standartlara göre BMI değerleri (Cole ve ark. 2000):  

Normal          : BMI<20.9 kg/m
2
  

            Hafif ġiĢman : BMI 20.9 kg/m
2
 - 25.6 kg/m

2
  

            ġiĢman           : BMI > 25.6 kg/m
2
  

 

Lohman (1992)‟nın çocuk ve gençler için belirttiği obez sınırları erkeklerde >24,3 

olarak belirlenmiĢtir (5). ÇalıĢma grubunun BMI ortalama değerleri (17,60 ± 2.67), 

Lohman‟ın çocuk ve gençler için belirttiği obez sınırının oldukça altında bulundu.  

 

Bu çalıĢmada, vücut ağırlığı arttıkça BMI değeri ve vücut yağ yüzdesinin arttığı 

görülmüĢtür. Bundan el kavrama kuvveti olumlu, denge, patlayıcı kuvvet (güç) ve sürat 

özelliği olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca vücut ağırlığı arttıkça, kalça bükücü kaslarının 

kuvvet devamlılığı olumsuz etkilenmektedir. Buna karĢılık, vücut yağ oranının düĢük olması, 

patlayıcı gücü, sıçrama becerisini ve sürati olumlu etkilemektedir. 

 

Günümüz çocuklarının eskiye oranla daha hareketsiz ve daha kilolu oldukları, deri altı 

yağ dokularının daha fazla olduğu gözlenmektedir. Toplu konut yaĢamı, oyun alanlarının 

yetersizliği, ulaĢım kolaylığı, evde oynamaya yönlendirilmeler, televizyon ve bilgisayar 

oyunlarının tercih edilmesi, beslenme tutum ve davranıĢlarındaki kolaycılık hareketsizliği ve 

yağlanmayı arttırmaktadır (Kalish 1996) (7). Deri altı yağ tabakası kalınlığı, ĢiĢmanlık ve 

zayıflık değerlendirilmesinde kullanılan bir ölçüdür. Yağ düzeyi arttığında performansta 

azalma eğilimi vardır (7). BeĢ yaĢlarında erkek çocuklarının vücut yağ oranı %14.6 civarında 

bulunmuĢtur. Vücut yağ oranı 6-8 yaĢlarına kadar bir azalma ve ergenlik öncesi dönemde 

yeniden artma gösterir.Ergenlik döneminde ise erkek çocuklarda ekstremite yağ dokusunda 

bir azalma gözlenir (Guo ve Chumlea 1996, Neyzi ve Ertuğrul 1989). 

 

Denge sinir sisteminin iĢlerliğini ortaya koyan bir yetenektir. Denge yeteneği kas 

sistemi, göz kontrolü ve iç kulak arasındaki bütünleĢme hakkında bilgi verir (Deoreo 1976, 

Clifton 1978). Denge performansı yaĢla geliĢir. Çocuklukta kızların denge performansı daha 

iyidir (7). Bu araĢtırma bulgularına göre, denge yeteneğinin azlığı, üst üye hızını, sürat 

özelliğini, sıçrama becerisini, kalça bükücü kaslarının kuvvet devamlılığını ve patlayıcı gücü 

olumsuz etkilemektedir. 
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Lokomotor ve lokomotor olmayan hareketler ve denge hareketlerinde güç, esneklik, 

denge ve çeviklik gibi temel unsurlara gereksinim duyulur. Rarick‟e göre; yaĢın artmasıyla 

birlikte temel unsurlara (güç, denge, çeviklik, koordinasyon v.s.) duyulan gereksinim daha da 

belirginleĢir. Bu nedenle çocuklar gittikçe artan motor becerilerinde mükemmelleĢirler (8). 

Sürat yeteneğinde, koĢu hızı erkek çocuklarda 5 yaĢından 17 yaĢına kadar doğrusal olarak 

geliĢir. KoĢu hızında cinsiyet farklılığı 5-8 yaĢ arası çok belirgin değildir. 9 yaĢ civarı ve 

ergenlik dönemine doğru daha iyi belirginleĢmeye baĢlar ve ergenlik dönemi boyunca devam 

eder (7). 

 

10x5m sprint mekik koĢusu performansı çevikliğin önemli bir göstergesidir ve yaĢla 

birlikte artar. Bu çalıĢma bulgularına göre sürat, çabuk kuvvet-patlayıcı kuvvet (güç) ve 

sıçrama becerisi özelliklerinde paralel artıĢlar görülmektedir. El kavrama kuvvetinin yüksek 

olması, sürat ve çeviklik becerisini olumlu etkilemektedir. Sıçrama becerisindeki geliĢme, 

kalça bükücü kaslarının kuvvet devamlılığının artıĢından ve süratin artmasından olumlu 

etkilenmektedir. Kalça bükücü kaslarının kuvvetindeki yetersizlik ise, üst üye hızını ve 

sıçrama becerisini olumsuz etkilemektedir. 

 

Çocukların esneklik yaĢları 5 yaĢtan 8 yaĢa kadar sabittir. 12-13 yaĢlarında en uç 

noktaya ulaĢarak yaĢla birlikte azalır. Kızlar tüm yaĢlarda erkeklerden daha esnektirler ve en 

büyük cinsiyet farklılığı ergenlik atılımı ve cinsel olgunlaĢma sırasında görülür. Erkeklerin 

otur-eriĢ performansındaki en düĢük değerler, bacak uzunluğundaki ergenlik atılımı ile aynı 

anda meydana gelir (7). Bu araĢtırmada esneklik değerleriyle diğer fiziksel uygunluk 

parametreleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı korelasyon bulunamadı. GeliĢim döneminde 

anatomik ve fonksiyonel değiĢimlerin esneklik ölçümlerini etkilediği düĢünülmektedir.  

 

 Bu araĢtırma bulgularının ortalama değerleri, Eurofit testleriyle çalıĢma yapan diğer 

araĢtırmacıların (4, 9, 10) bulgularıyla esneklik parametresi dıĢında benzerlik göstermektedir. 

 

 Çocuklar okula baĢlamadan önce bir çok motor aktivitede desteklenmesine rağmen 

hareket potansiyeli ve bedenleri hakkında çok az bilgiye sahiptirler. Hareketten zevk alma, 

sağlıkla iliĢkili fiziksel uygunluğun önemini kavrama ve yaĢam boyu koruma gibi hedefler 

belirlenip, bedenlerinin aktivite ve uygunluk gereksinimlerinin farkında olmaları için ortam 

yaratılmalıdır. Fiziksel uygunluğun ne olduğu, sağlıklı yaĢam için neden önemli olduğu, diyet 

ve aktivite arasındaki iliĢkinin ne olduğu, hız kuvvet dayanıklılık gibi çeĢitli unsurların nasıl 

test edildiği, kendi uygunluk düzeylerinin ne olduğu ve uygunluk düzeylerini nasıl koruyup 

geliĢtireceklerini bilmeleri sağlıklı yaĢam için gereklidir (7). 

 

AraĢtırma sonuçlarına göre, 7-8 yaĢ grubu erkek çocuklarda vücut yağ oranının, vücut 

ağırlığının ve BMI değerinin yüksek olması, buna karĢılık denge yeteneğinin az olması; 

sıçrama becerisi, sürat, çeviklik, çabuk kuvvet ve güç parametrelerini olumsuz etkilemektedir. 

Çocukların okul öncesinden baĢlayan uygun hareket eğitimi ortamı içerisinde geliĢimleri 

desteklenmeli; onlara yaĢam boyu düzenli spor yapma alıĢkanlıkları kazandırılmalıdır. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZİRAN BURSA 

7-15 YAġ GRUBUNDA SPOR YAPAN BAY VE BAYANLARIN SOSYO-    

EKONOMĠK SEVĠYELERĠNĠ ARAġTIRILMASI 

 

Hamdi PEPE*   A.Niyazi ĠNAL* Burhan ÇUMRALIĞĠL* 

 
 

 

ÖZET 

 

Bu araĢtırma ile Türkiye‟de spor yapan 7-15 yaĢ grubu bay ve bayanların sosyo-ekonomik 

durumları ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

       AraĢtırmaya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 2004-

2005 Öğretim yılında baĢlatılan, “Olimpiyat Aslanları” isimli spor eğitimi ile ilgili projede 

eğitim alan 74 öğrenci-sporcu katılmıĢtır.  

 

AraĢtırmaya katılan deneklere 23 sorudan oluĢan bir anket uygulanmıĢtır.  

 

 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonrasında frekans ve yüzde dağılımları 

hesaplanarak test edildi. Elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonrasında AraĢtırmada yer 

alan grupların çoğunluğunu sosyo-ekonomik yönden gelir seviyelerinin orta gelir seviyesinde 

olduğu, spora yönlendirmede ailenin önemli ölçüde katkısının bulunduğu ve bu yapının 

kiĢilerin yaĢam Ģekillerini etkilediği sonucuna varılmıĢtır. 
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*Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

GĠRĠġ  

Sosyal yapıyı oluĢturan ana unsur nüfustur. Nüfus olmadan bir sosyal yapıdan bahsetmek 

mümkün değildir. Nüfusun incelenmesi bize sosyal yapı hakkında bilgi verir. Bunlar nüfusun 

mutlak miktarı, cinsiyete göre dağılımı ve  artıĢ hızı, Ģehirli veya köylü olma özelliği, 

meslekteki mevki bakımından durumu, iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı, yaĢ 

guruplarına göre dağılımı, eğitim seviyesi ve ekonomik durumudur.  Nüfusun üzerinde 

yaĢadığı, insanlar  tarafından iĢlenmiĢ ve değerlendirilmiĢ fiziki ve coğrafi çevre gibi 

unsurlarda bize bir yerin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi vermektedir.
5 
 

Dünyaya getirilen çocuk ilk sosyalleĢme deneyimine ailede baĢlamakta „kendi olma‟çabasının 

ilk egzersizini ailenin koruyucu, sıcak çatısı altında gerçekleĢtirmekte; yaĢam mücadelesi için 

ısınma hareketlerini burada yapmaktadır. Psikologların kiĢiliğin geliĢme sürecinde en fazla 

önem verdikleri 0-5 yaĢ dönemi çocuklar, ailenin oldukça kapalı ortamında tamamlamaktadır. 

Bütün bu nedenlerle anne ve baba tarafından Ģekillendirilen ailenin çocuk üzerindeki etkisi 

tartıĢılmazdır. Ailenin etkisi, toplumdan topluma değiĢmekle birlikte genel olarak gençlik 

döneminde büyük ölçüde, eriĢkinlikte ise kısmen devam etmektedir.  

Bu sürece spor açısından bakıldığında, çocuğun psikolojik geliĢmesinin önemli bir bölümü 

aile içinde ve aileden gelen etkilerle Ģekillenmesi, ilgi, yetenek ve kapasitesi bu ortamda 

belirmesi; çocuğun spora yönelmesinden bu yönelmenin hangi spor branĢına olacağına kadar 

uzanan bir dizi kararda ailenin önemli roller üstleneceğini tahmin etmek zor değildir
2
 

Sosyal çevre, insanların iliĢkiler kurarak kısa ya da uzun zaman aralıkları içinde birlikte 

yaĢadıkları alanlardır. Spora baĢlama ve devam ettirme sosyal çevreden etkilenme ile olur. 

Elit sporcular (performans sporları, üst düzey sporcuları)sosyal çevreden daha yoğun biçimde 

etkilenirler.  

Aile, spora yönelmede sosyal çevrenin önemli unsurlarından biridir.  

Aile dıĢı yakın çevre ile olan iliĢkilerin biçimi ve yapısı bireyin spora yönelmesinin bir 

boyutunu oluĢturmaktadır. 

Okul- iĢ çevresi, bireyin spora yönelmesinde etkili ve temel olanlardandır
7
 

Sahip olunan, sosya-ekonomik ve kültürel düzey, farklı cinslerin değiĢik spora katılımı 

etkilediği gibi hemcinsler arasında da Spora katılımı etkilemekte, sosyal tabakalaĢmalar 

oluĢturmaktadır. Nitekim özgül sınıflar gereksinimlerden, normlardan, davranıĢ 

modellerinden ve imkanlardan ortaya çıkmaktadır. Spor farklı toplum üyeleri üzerinde farklı 

bir çekim gücü uyandırmaktadır. Spora toplumumuzda değiĢik sosyal sınıflardan insanların 

katıldığını ve genelde de sosyo-ekonomik yönden orta tabakaya sahip olan kiĢilerin yaptığı 

belirtilmektedir
3
. 

Bu çalıĢmada 07-15 yaĢlarında Türkiye‟de spor yapan bay ve bayanların sosyo-ekonomik 

durumlarını ortaya konulması amaçlanmıĢtır.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM  

AraĢtırmanın evrenini 07-15 yaĢlarında Konya Ġl merkezinde ikamet eden bay ve bayan 

öğrenci-sporcular oluĢturmaktadır. ÇalıĢma evreni futbol, basketbol, voleybol ve yüzme gibi 

farklı spor branĢlarından oluĢmaktadır.  

AraĢtımanın örneklemini oluĢturan denek gurubunu Selçuklu semtinde ikamet eden ve 

Voleybol eğitimi alan 8, Yüzme eğitimi alan 21, Basketbol eğitimi alan 8 ve Futbol eğitimi 

alan 37, toplam 74 kiĢi oluĢturmuĢtur. 

Bu araĢtırmada bay ve bayanların Sosyo-ekonomik düzeyini belirleyen anket geliĢtirilmiĢ 

uzman görüĢler alınıp anlaĢılabilirliği deneme uygulaması ile test edilmiĢtir.   

Ġstatistik iĢlemler SPSS 11.0 for Windows paket proğramı ile yapılmıĢtır. Verilerin 

değerlendirilmesi tüm maddeler için 7-15 yaĢ grupların frekans ve yüzde dağılımı 

hesaplanmıĢtır. Tablolar %‟de dağılımlarından hareketle yorumlanmıĢtır.   
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BULGULAR 

AraĢtırma sonuçları ile elde edilen bulgular aĢağıdaki tablolarda özetlenerek verilmiĢtir. 

 

Tablo:1. AraĢtırmaya Katılanların YaĢ Durumlarına Göre Dağılımı  

DeğiĢkenler  F % 

07-09  YaĢ 4 5,4 

10-12 YaĢ 37 50 

13-15 YaĢ  33 44,6 

Toplam  74 100 

AraĢtırmaya katılan spor yapan grupların, %5,4‟ünün 07-09 yaĢ, %50‟sinin 10-12 yaĢ, 

%44,6‟sınında 13-15 yaĢlarında olduğu görülmüĢtür. Tüm bu veriler ülkemizde spora baĢlama 

yaĢının ağırlıklı olarak 10-12 yaĢları arasında olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

Tablo:2. AraĢtırmaya Katılanların Cinsiyeti ve Öğretim seviyelerine göre % lik Dağılımı  

DeğiĢken 

ler  

3 sınıf 4 sınıf 5 Sınıf 6 Sınıf 7 Sınıf 8 Sınıf Toplam 

f % f % f % f % F % f % f % 

Bay - - 7 11,3 16 25,8 6 9,7 25 40,3 8 12,9 62 100 

Bayan  1 8,3 1 8,3 3 25 2 16,7 3 25 2 16,7 12 100 

Toplam  1 1,4 8 10,8 19 25,7 8 10,8 28 37,8 10 13,5 74 100 

AraĢtırmaya katılan spor yapan bay gurupların,%40,3‟ünün, bayan grupların ise % 25‟inin 

7‟inci sınıfta olduğu görülmektedir. Bu da ilköğretm okulları öğrencilerinden 7. sınıfta 

okuyanların(10-12 yaĢ) ağırlıklı olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. 

 

Tablo:3. AraĢtırmaya Katılanların Ailelerinin Aylık Geliri ve Dağılımı  

DeğiĢkenler  F % 

Belirli geliri olmayanlar  1 1,4 

350 YTL 10 13,5 

351-450 YTL 8 10,8 

451-600 YTL 15 20,5 

601-800 YTL 9 12,2 

801-950 YTL 11 14,9 

1000 YTL ve Üstü 20 27,0 

Toplam  74 100 

AraĢtırmaya katılan grupların aylık gelirlerine bakıldığında, %27‟sinin 1000 YTL üstü 

olduğu, diğerlerinin ise 1000 YTL altında gelire sahip oldukları görülmektedir. Bu sonuçlar 

ise, denek gurubunu oluĢturan gençlerin ailelerinin aylık gelirlerinin Türk toplumunun aylık 

gelir seviyeleri ile paralellik gösterdiği düĢünülebilir.   

 

Tablo:4. AraĢtırmaya Katılanların Ailelerinin Mesleki Statüleri   

DeğiĢkenler  Anne Baba 

F % F % 

Memur 5 6,8 24 32,4 

ĠĢçi 4 5,4 19 25,7 

Çiftçi         --- --- 2 2,7 

Ev Hanımı  58 78,4 --- --- 

Esnaf ve Zanatkar --- --- 5 6,8 

Diğeri 7 9,5 24 32,4 

Toplam 74 100 74 100 
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AraĢtırmaya katılan grupların annelerin çoğunlugu ev hanımı olduğunu belirtirken, 

Babalarının ise Memur ve diğer meslek gruplarından olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar, 

denek gurubunu oluĢturan ailelerinin Türk aile yapısı ile büyük benzerlikler taĢıdığı Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

 

Tablo:5. AraĢtırmaya Katılanların Ailelerinin Öğrenim Düzeyleri  

DeğiĢkenler  Anne Baba 

F % f % 

Ġlköğretim 54 73,0 22 29,7 

Lise ve Dengi 12 16,2 37 50 

Üniversite ve Dengi 8 10,8 14 18,9 

Master ve Doktora  --- --- 1 1,4 

Toplam  74 100 74 100 

AraĢtırmaya katılan grupların ailelerinin öğrenim düzeylerinin dağılımına bakıldığında 

annelerinin çoğunluğu ilkokul, babalarının ise lise ve dengi okul mezunlarından oluĢtuğu 

görülmektedir. Spora yönelme yaĢlarının ilköğretim safhasında gerçekleĢtiği düĢünülürse ve 

yönelmede en önemli etkenin de aile olduğu göz önüne alındığı zaman, ailenin de sosyal 

çevreden etkilenerek çocuklarını spora yönelttiklerini söyleyebiliriz. (Kepoglu-1995)
6 

(Dülger-1998),
 4 

(AltuntaĢ-1995) 
1
 

YapmıĢ olduğu araĢtırmalarda anne- babaların eğitim düzeyleri yükseldikçe çocuklarını spor 

yapmaya daha fazla teĢvik ettiklerini tespit etmiĢlerdir. Bu sonuçlar araĢtırmamızla bir 

parelellik olduğunu söyleye biliriz.  

 

 

 

Tablo:6. AraĢtırmaya Katılanların içinde bulunduğu Sosyal Çevrede Katıldıkları Grupların % 

Dağılımı  

DeğiĢkenler  F % 

Okul çevremdeki arkadaĢlarımla 23 31,1 

Mahalle ArkadaĢlarım ile  3 4,1 

Spor çevremdeki arkadaĢlarımla 18 24,3 

Benim için fark etmiyor  30 40,5 

Toplam 74 100 

AraĢtırmaya katılan grupların, Sosyal çevre gruplarında, %40,5‟inin Benim için fark etmiyor, 

%31,1‟inin Okul çevremdeki arkadaĢımla, %24,3‟ününde Spor çevremdeki arkadaĢım 

belirtmiĢlerdir. AraĢtırmaya katılanların cevaplarında sosyal çevre grupları benim için fark 

etmiyor ilk sırayı alırken, ikinci sırada okul çevremdeki arkadaĢlar olarak belirtmiĢlerdir.    

Tablo:7. AraĢtırmaya Katılanları Spor Yapmaya Yönelten Faktörler 

DeğiĢkenler  f % 

Beden Eğitim öğretmenin Yönlendirmesi  9 12,2 

ArkadaĢ Gurubunun yönlendirmesi  12 16,2 

Ailemin Yönlendirmesi  30 40,5 

Spor Yapma Ġsteğim 23 31,1 

Toplam 74 100 

AraĢtırmaya katılan grupların spor yapmaya yönelten en önemli etkenin, %40,5‟inin ailesinin 

yönlendirdiği, ikinci sırada,%31,1‟inin spor yapma isteği, Üçüncü sırada %16,2‟sinin ArkadaĢ 

grubunun yönlendirdiğini ve son olarak %12,2‟sininde Beden eğitimi öğretmeninin 

yönlendirdiğini belirtmiĢlerdir. (Kılcıgil 1998)yapdığı araĢtırmada %53,70 „inin ailesinin 
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spora yönlendirdiğini tespit etmiĢ ve bu sonuçlar araĢtırmamızdaki bulgularımızla paralellik 

göstermiĢtir.  

Tablo:8. AraĢtırmaya Katılanların Ailelerinin Gelir Seviyesine Göre  

      Statüsü ve Dağılımı  

DeğiĢkenler  f % 

Alt  4 4,4 

Orta  65 87,8 

Üst  5 6,8 

Toplam 74 100 

AraĢtırmaya katılan grupların Ailelerinin gelir seviyesini hangi düzeyde gördükleri, 

%87,8‟inin orta gelir seviyesinde yoğunlukta olduğunu belirtmiĢlerdir. (Mamak, 2000)
8
 

yaptığı araĢtırmada, ekonomik durumu iyi düzeyde olan ailelerin 

çocuklarının spora katılımının daha fazla olduğunu tespit etmiĢ ve bu sonuçlar araĢtırma 

bulgularıyla zıtlık göstermiĢtir.  

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Bu araĢtırmada Türkiye‟de spor yapan 7-15 yaĢ grubu bay ve bayanların sosyo-ekonomik 

durumları ortaya konulmuĢtur. Sosyal çevrenin, ailenin, eğitimin, ve gelir seviyesinin; spora 

yönelme, baĢlama ve devam ettirmede etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu etkilenmenin 

içinde ilk baĢlangınçta  çocuğun spora yönelmesinde, ailenin etkisi yer almaktadır.   

 AraĢtırmaya katılan grupların spora yönelmede spor yaĢı olarak daha çok 10-12 yaĢ 

olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durumda da ülkemizde spora baĢlama yaĢının ağırlıklı olarak 10-

12 yaĢları arasında olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.  

 Gelir seviyesine bakıldığı zaman, orta halli durumda olanların daha çok spor yapdığı 

tespit edilmiĢtir.Denek gurubunu oluĢturan gençlerin ailelerinin aylık gelirlerinin Türk 

toplumunun aylık gelir seviyeleri ile paralellik gösterdiği düĢünülebilir.   

 AraĢtrmaya katılan deneklerin, anne eğitimlerinin büyük ölçüde (%73) ilköğretim 

düzeyinde yoğunlaĢtığı tespit edilirken, baba eğitim durumları ise (%50)Lise ve Dengi olarak 

tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar, Aile eğitim düzeyi arttıkça spor yapma oranında arttığı 

görülmüĢtür.  

Bütün bu veriler bize toplum içinde kiĢilerin sahip oldukları sosyo-ekonomik durumları, 

onların yaĢam Ģekillerini ve standartlarını büyük ölçüde etkilediğini, yaĢamlarını imkanları 

doğrultusunda sürdürmeye çalıĢtıkları ve ayrıca sosyal kültürel etkinliklere kiĢilerin sahip 

oldukları sosyo-ekonomik duruma göre çekim gücü oluĢturduğunu göstermektedir.  

 ÇalıĢmamızın sonucunda; sosyo-ekonomik yapının spora katılım düzeylerini 

etkilediğini görülmüĢtür. Sosyal çevreyle iliĢkisi ve sosyal çevrenin spora yönelmeye etkisinin 

kanıtlanmaya çalıĢılmıĢtır. Uç noktalarda spora katılımın az bulunduğu spora katılan kesimin 

ortanın üzerinde ve altında toplandığı tespit edilmiĢtir.  
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BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSLERĠNDE ÇALIġMA YAPRAKLARININ KULLANILMA 

NEDENLERĠ 

 

*Nimet HaĢıl Korkmaz     *Atilla Ġlhan     *Mehmet YavaĢ 

 

ÖZET 

 2000-2001 eğitim öğretim yılından itibaren kullanılmaya baĢlanan çalıĢma yaprakları 

Özel Öğretim Yöntemleri 1, Özel Öğretim Yöntemleri 2 derslerinde teorik olarak anlatılmakta 

ve çalıĢma yaprakları hazırlanmaktadır. ÇalıĢma yapraklarının uygulaması Okul Deneyimi 11 

ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinde yapılmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı beden eğitimi 
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derslerinde yöntemlerin uygulanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan çalıĢma 

yapraklarının kullanımına dikkat çekmektir. 

 

ABSTRACT 

 Since 2000-2001 academic year the work sheet have been used and lectured in special 

teaching technics 1 and 2 in theoritical basis with application case studies. The pratical 

application of these sheets exerced in school experince 2 lectures. The aim of this study is to 

ilustrruate the importance of the usage of these sheets to helpes the physical education 

lectures. 
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GĠRĠġ 

Günümüzde teknolojik geliĢmeler ve masa baĢı çalıĢmalarının insanlar üzerinde sağlık 

açısından spor yapma ihtiyacı doğurmuĢtur. Bu nedenden dolayı beden eğitimi ve sporun 

insan yaĢamındaki önemi giderek artmıĢtır. Beden eğitimi ve spor bireylerin fiziksel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal geliĢmelerini sağlayan bir bilimdir. Beden eğitimi ve sporun bu iĢlevini 

yerine getirebilmesi için nitelikli, araĢtırıcı ve üretken beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 

yanı sıra sportif aktivitelerden zevk alacak bireylerinde yetiĢtirilmesi gereği ortaya çıkmıĢtır 

(Temel ve Sunay 2002). Bu da ancak çok iyi hazırlanmıĢ ve insan geliĢiminin bütün 

boyutlarını ele alan çağın gereksinmelerine cevap verecek özeliklere sahip eğitim 

programlarının nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile gerçekleĢebilir (Sunay ve 

Tuncel 1998). Öğretmenin yetiĢtirilmesinde eğitim programları, toplumun değiĢik kesimlerine 

ait ilgi alanlarını ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek beceri ve teknolojiyi yansıtmak 
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durumundadır .Okullarda iĢlenen Beden Eğitimi dersleri etkileĢim süresinde öğretmenin ne 

yaptığını ve söylediğini doğrudan yansıtır. Bu düĢünüldüğünde, her öğretmenin her derste 

yüzleĢtiği asıl soru “Öğrencilerime nasıl ulaĢırım?”veya “Derste yer alan hareketin amaçla 

paralel olmasını nasıl sağlarım?”sorusudur. Öğretimde asıl konuyu Amaç ve Hareket 

oluĢturur. BaĢarılı öğretim, amaçlanan ile derslerde ortaya çıkan durumlar arasındaki 

uyumdan doğar. Bu uyumu gerçekleĢtirmek için öğretmen bu potansiyel uyumu arttırabilecek 

veya engelleyebilecek bir takım etkenleri bilmeli ve bunları çözümlemelidir. Beden eğitimi 

derslerinde kullanılan yöntemlerden  bazıları  Komut Yöntemi, AlıĢtırma Yöntemi, ĠĢbirliğine 

dayalı EĢli ÇalıĢma Yöntemi, Kendini değerlendirme Yöntemi, Katılım Yöntemi‟dir. Bu 

yöntemlerin yanında çalıĢma yapraklarının kullanılması öğrencilerin, öğrendikleri becerileri 

somut olarak kağıt üzerinde görebilmelerini,eksik noktalarını belirleyerek düzeltme imkanı 

sağlamaktadır.böylece bilgileri daha kalıcı olmakta ve yazılı bilgi takip edebilme 

yeteneklerini de geliĢtirmektedir (YavaĢ ve Ġlhan 1997).  

           Eğitim, öğretim  ve  öğrenme  birbirleri ile  iç  içe  olan  kavramlardır. Eğitim ve 

öğretimin  amacı  öğrenmeyi  sağlamaktır. Eğitim  ve  öğretim faaliyetlerinin  hedeflerine  

ulaĢması için öğrenmenin gerçekleĢmesi gerekir. Öğrenme bireysel olarak gerçekleĢir. Her 

birey kendi yaĢantısı yoluyla öğrenir (Özden 1998). Ġnsanlar duyu organlarını kullanarak, 

çevreleri ile iletiĢim kurdukları sürece yeni davranıĢlar öğrenirler (Senemoğlu 1998). Ancak 

bu öğrenmelerin bir kısmı kendiliğinden, hiç kimsenin yardımı olmadan oluĢur. Bu nedenle 

eğitim ve öğretim süresince bireylere amaçlar doğrultusunda davranıĢlarını değiĢtirecekleri bir 

ortam hazırlayarak yaĢantı geçirmeleri sağlanır (Erden M,  Akman Y 2001). Öğrenme ve 

öğretme beraber geliĢen bir süreçtir. Öğretimin etkili olabilmesi için öğrenmenin nasıl 

gerçekleĢtiğinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle eğitim kurumlarında uygulanan hemen hemen 

bütün öğretim yöntemleri öğrenme psikolojisi bulgularına dayalı olarak geliĢtirilmiĢtir (Fidan 

1996). 

Öğretme-öğrenme etkinliği sırasında kullanılacak yöntem veya yöntemler bu etkinliğin, 

etkinlik eğitim programının, eğitim sisteminin iĢlerliğini, niteliğini ve verimliliğini 

belirleyecek bir yapı oluĢtururlar. Yöntem, en genel anlamıyla bir amaca varılan yol demektir. 

Birçokları için yöntem, eğitim programı ve felsefenin temelinde yer almaktadır. Yöntem ve 

konu alanı bilgisi birbirini tamamlayan iki öğe olarak görülmektedir. Burada “Bir öğretmen 

ne öğreteceği kadar, nasıl öğreteceğini de bilmiyorsa öğretim sönük, sıkıcı ve verimsiz olur.” 

yargısına dikkat çekmemiz gerekmektedir (Erden 2001) .Öğretme yöntemleri tanımlarına 
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bakıldığında bu kavramın da, değiĢik bilim adamlarına göre farklı özellikler göz önüne 

alınarak tanımlandığı görülmektedir. Yöntemin; “dersin amacını ve görevini emin ve en iyi 

yolla yerine getirmek için düzenlenmiĢ hareket biçimi”, “öğrenciyi hedefe ulaĢtırmak için 

izlenen yol”, “öğretim materyali ve etkinliklerinin içeriğinin sunumundaki standart iĢlemler”, 

“öğretim araç ve gereçlerinin kullanılmasında ya da öğretim etkinliklerinin yönteminde 

tutulan çalıĢma biçimi” Ģeklinde tanımlamaları yer almaktadır. Bunlara bağlı olarak öğretim 

yöntemlerinin de birçok sınıflaması yapılmıĢtır. Fidan (1996), öğretim yöntemlerini 

geleneksel ve çağdaĢ öğretim yöntemleri olarak iki grupta ele aldıktan sonra, üç farklı 

sınıflama üzerinde durmuĢtur. Bu sınıflamalar; “iletiĢime dayalı sınıflama”, “iĢlev ve 

sıralanmaya dayalı sınıflama” ve “üç boyutlu sınıflama”dır. (Bilen 1996), bu sınıflamalara ek 

olarak, “hizmet alanlarına ve içeriklerine göre sınıflama”, “tekniğin uygulandığı yere göre 

sınıflama”   “tekniğin uygulandığı kiĢi sayısına göre yapılan sınıflama”ları da eklemektedir. 

(Özyürek 1986). ÇeĢitli öğretim yöntemleri baĢlığı altında, sekiz öğretim yöntemini ele 

almıĢtır. Bu öğretim yöntemleri; anlatım, soru-cevap, problem çözme, gösteri, gözlem gezisi, 

rol oynama ve grup tartıĢması yöntemleridir. Ayrıca, Saban alternatif öğretim modelleri adı 

altında da düz-anlatım, sokratik yöntem, proje çalıĢması, beyin fırtınası, problem çözme, rol 

oynama, örnek olay incelemesi, tartıĢma yöntemi, öğrenme merkezleri, gözlem gezisi ve 

gösteri yöntemleri  ele alınmaktadır(Saban 2000). Bilindiği gibi Beden Eğitimi derslerinde 

kullanılan yöntemlerin temel amacı,  öğrencilerin kiĢilik geliĢimlerine katkıda bulunarak 

farklı yaklaĢımlarla öğrenmelerini yada öğrendikleri becerileri geliĢtirmelerini sağlamaktır. 

Burada üzerinde durulması gereken özellik öğrenme-geliĢtirmenin farklı yaklaĢımlarla 

kazandırılması özelliğidir. Ele alınacak farklı yaklaĢımlar beceri öğretilirken öğrenciye 

kazandırılacak  amaç ve hedefleri de belirler. Öğrenme ya da öğrenilmiĢ becerinin 

geliĢtirilmesi  istenirken belirlenen amaç ve hedeflerin yakalanabilmesi için uygun yöntemi 

seçmek gerekir. Kullanılan yöntemlerin her birinin öğrenci üzerinde diğerlerinden farklı 

kazanımları vardır. Yöntemler birbirlerinin karĢıtları değil geliĢim alanlarında öğrenciye farklı 

kazanımlar sunan ve birbirlerinin tamamlayan özelliklere sahiptirler. Bir takım yöntemler 

daha çok kullanılıyor olabilir. Bu özelliği onu diğerlerinden üstün kılmaz. Ya da bazı 

yöntemler çok az kullanılıyor olsalar da farklı kazanımları nedeniyle diğer yöntemlerden daha 

öz öneme sahip değillerdir.  

 Seçilen yöntemi uygulayabilmek ve öğrenci üzerinde geliĢmeyi etkin kılmak için 

yönteme uygun yardımcı araçların seçimi gerekir. Yardımcı araçlardan biride yönteme ve 

konuya uygun olarak hazırlanmıĢ çalıĢma yapraklarıdır. Yöntemlerin bir çoğunda çalıĢma 
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yaprakları yardımcı araç değil yöntemi tamamlayan ve yöntemin uygulanmasında olmazsa 

olmaz özelliğe sahiptirler. ÇalıĢma Yaprakları kullanılan yöntemlere göre farklılıklar içerir. 

Bu farklılıkları belirleyen en önemli etken uygulanan yöntemle öğrenciye verilmesi 

hedeflenen amaç ve davranıĢlardır.  Yukarıda da belirtildiği gibi yöntemlerin 

uygulanmasında kullanılması gereken çalıĢma yaprakları yöntemlere göre hazırlanmalıdırlar. 

ÇalıĢma yapraklarındaki bu farklılıklar öğrenciye de farklı özellikler kazandırır.  ÇalıĢma 

yapraklarının kullanılma nedenlerini ele alırken iki açıdan değerlendirmek gerekir. Biricisi 

çalıĢma yapraklarının genel anlamda, ikincisi de yönteme özgü olarak öğrenciye ve 

öğretmene katkı ve kazanımlarıdır. Diğer bir ifadeyle çalıĢma yaprakları kullanılmadan 

uygulama yapılırsa yöntemle kazandırılacak özelliklerin öğretmene katkısı olmayacak 

özellikle de öğrenci bu davranıĢları ve özellikleri kazanamayacaktır.   

 Ancak; yaĢadığımız deneyimlerden hareketle yöntemlerin uygulanması sırasında 

ortaya çıkabilecek bir takım aksaklıkları belirtmekte yarar var. Çünkü, doğru yöntem ve iyi 

hazırlanmıĢ bir çalıĢma yaprağıyla yapılan uygulama dersi her zaman istenilen hedefe 

ulaĢmada yeterli olmamaktadır. Uygulamaların baĢarılı olmasını etkileyen önemli 

faktörlerden biri de uygulayan öğretmen ve yöntemin uygulandığı öğrenci gurubudur. Bu 

konuda yaĢanabilecek aksaklıkları sıralıyacak olursak;  

 

 

 

 Öğretmenin  yöntemi iyi bilmemesi: Öğretmen yöntemin mantığını tam 

kavrayamamıĢ ise yöntemin baĢarılı olma Ģansı hiç yoktur. Öncelikle bu konuda 

yeterlilik sağlanmalı ve tüm eksiklikler giderilmelidir. 

 Yöntem seçilen konuya uygun değilse: Yöntemler her konu için uygun değildir. 

Uygulama dersinin özelliği, öğrenci sayısı, uygulama alanı vb durumlar yöntemin 

seçiminde etkilidir. Verimli bir uygulama için uygun yöntem seçilmelidir.  

 ÇalıĢma yaprakları yönteme uygun hazırlanmamıĢsa:  Hazırlanan çalıĢma 

yaprakları yönteme uygun ve konunun özelliğine göre hazırlanmalıdır. Uygulamada 

yaĢanan tüm sorunlara çalıĢma yaprakları yanıt vermelidir.   

 Öğrenci grubunun algılama ve beceri düzeyi yönteme uygun değilse:  Yöntemler 

ilerledikçe öğrenciye verilen sorumluluk artmaktadır. Öğrenci verilen sorumluluğu 

taĢıyabilecek olgunlukta olmalıdır.  
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 Öğrenci yöntemin özelliğini bilmiyorsa:  Yöntemin baĢarılı olabilmesi için öğrenci 

yöntemin mantığını bilmeli, çalıĢma yapraklarının özelliğini, nasıl yararlanabileceğini 

öğrenmeli bu konuda yaĢanacak sorunlar uygulamaya baĢlamadan çözümlenmelidir.  

 Genel anlamda çalıĢma yapraklarının kullanma nedenlerini maddeleyecek olursak;  

ÖĞRETMENE: 

 Gerektiğinde baĢ vurabileceği kaynak oluĢturur.  

 Kalabalık sınıflarda gereksiz tekrarlardan kurtarır. 

 Daha çok kiĢiye dönüt verme olanağı sağlar. 

 Sınıf içi ve sınıflar arası öğrenme birliği oluĢturur ve standardı belirler. 

 Öğrenmeyi kolaylaĢtırdığı için öğretmen daha çok bilgi aktarma fırsatı yakalar. 

ÖĞRENCĠYE:    

 Gerektiğinde baĢ vurabileceği kaynak oluĢturur.  

 Hatırlamasına yardımcı olur. 

 Bir metni okuyarak uygulamayla birleĢtirme fırsatı yakalar.  

 Uygulamadaki farklılıkları engeller ve standardı belirler.  

 Hareketin ayrıntıları ve ip uçları hakkında bilgiler verir.  

 Değerlendirme sorumluluğu üslendiğinde ölçütleri belirleyerek katkıda bulunur.  

 Uygulamayla Ģekiller arasında karĢılaĢtırma fırsatı sunar.  

 

 

 

Yönteme Özgü Öğretmene Ve Öğrenciye Katkıları  Ele Alındığında ;  

AlıĢtırma Yönteminde:  

 Öğretmene bağlı kalmadan kendi baĢına çalıĢma özelliğini geliĢtirir.  

 Hatasını metne bakarak düzelte yeteneğini geliĢtirir.  

 Zamanı verimli kullanmayı öğrenir.  

 Harekete baĢlama, durma, hız, ritim, dinlenme aralıkları vb  kendi baĢına karar 

verme davranıĢını geliĢtirir.  

 Sorumluluk almayı öğrenir.  

EĢli çalıĢma yönteminde AlıĢtırma yönteminden ayrı olarak.  

 Karar vermeyi öğrenir. 

 ArkadaĢının hareketini ölçüt çizelgesiyle karĢılaĢtırmayı öğrenir.  

 Değerlendirme becerisi geliĢir.  
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 ĠletiĢim kurma davranıĢı geliĢir.  

 Birbirlerine karĢı saygılıi olma ve hoĢ görü yetenekleri geliĢir.  

 ArkadaĢının uyarılarına saygı duymayı öğrenir.  

 ArkadaĢıyla birlikte çalıĢma davranıĢını geliĢtirir.  

Kendini Değerlendirme Yönteminde AlıĢtırma yönteminden ayrı olarak 

 Karar vermeyi öğrenir. 

 Değerlendirme becerisi geliĢir. 

Katılım Yönetiminde AlıĢtırma yönteminden ayrı olarak; 

 Uygulama düzeyleri hakkında ayrıntılı bilgi edinir.  

 Kendine uygun düzey seçme davranıĢı geliĢir.  

 Gerektiğinde değiĢtirerek uygun olanı seçme becerisi geliĢir. 

 Değerlendirme becerisi geliĢir.  

 Karar vermeyi öğrenir. 

Problem Çözme Yönteminde  AlıĢtırma yönteminden ayrı olarak 

 Karar vermeyi öğrenir. 

 Değerlendirme becerisi geliĢir. 

 Bilinmeyeni deneme cesareti geliĢir.  

 Yeni Ģeyler deneme davranıĢı geliĢir. 

 Hareketi değerlendirirken biliĢĢel açıdan ele almayı öğrenir.  

HaĢıl Korkmaz (2004) Yılında  “Bursa‟da Beden Eğitimi Derslerinde ÇalıĢma 

Yapraklarının Kullanımı “  araĢtırmasın da ilköğretim 7. ve 8. sınıflar ile ortaöğretim 10 ve 

11. sınıflarda 5 kez  çalıĢma yapraklarıyla uygulama yapmıĢ, önceden hazırlanan anket 

formunda açık uçlu sorularla öğrencilerin görüĢleri almıĢtır. AraĢtırmaya katılan 72 lise 

öğrencisi Beden Eğitimi Derslerinde ÇalıĢma Yapraklarının kullanılmasını   %71  yararlı 

bulurken, %15‟i yararsız bulmuĢ ve %14‟ü ise konu hakkında yorumsuz kalmıĢtır. Buna 

karĢın 70 öğrencinin katıldığı ilköğretim kademesindeki öğrencilerin %95‟i yapılan 

uygulamayı yararlı bulurken, %3‟ü yararsız bulmuĢ ve %2‟si herhangi bir yorumda 

bulunmamıĢtır. Öğrenciler yapılan uygulamanın beden eğitimi dersleri için bir ilk olduğu 

görüĢünü ortaya çıkarmıĢtır. Öğrencilerle yapılan görüĢmelerde Beden Eğitimi ve Spor 

derslerinde çalıĢma yapraklı  uygulamaların yararlı olduğu  ve dersin amacına uygun 

iĢlenmesine katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak, ülkemizde anlam ve önemi yeni yeni anlamaya baĢlanan beden eğitimi 

derslerinin amacına uygun iĢlenmesi ve öğrencilere yararlı olması için beden eğitimi 

derslerinde kullanılan yöntemlere uygun olarak çalıĢma yapraklarının kullanılması yararlı 

olacaktır. 
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4. ULUSAL BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ SEMPOZYUMU 

10-11 HAZİRAN BURSA 

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ 

BÖLÜMÜ ĠLE BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE 

SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN UMUTSUZLUK 

DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

* Betül BAYAZIT      ** Yıldız ÖZTAN ULUSOY 

        

 

ÖZET 

Bu araĢtırma, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü‟nde okuyan 

33 öğrenci ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü‟nde okuyan 32 öğrenci olmak üzere toplam 65  4. sınıf öğrencisinin gerek hayata 

gerekse geleceğe bakıĢ açısından taĢıdıkları umutsuzluk duygularının ne düzeyde olduğunun 

incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaçla öğrenimlerine devam eden   (yaĢ ortalaması = 

23) toplam 65 son sınıf öğrencisine veri toplamak amacıyla “BECK Umutsuzluk Ölçeği ” 

uygulanmıĢtır. 

Elde edilen veriler SPSS 10,00 paket programında analiz edilmiĢtir. Deneklerin %86.2‟si 

düĢük, %13,8‟i orta umutsuzluk düzeyine sahip olduğu bulunurken yüksek umutsuzluk 

düzeyine sahip öğrenci bulunmamıĢtır.  

Bu çalıĢma sonunda, sınıf öğretmenliği ile beden eğitimi öğretmenliği bölümünde okuyan son 

sınıf öğrencileri arasında umutsuzluk düzeyi açısından anlamlı bir farklılık çıkmamıĢtır. 

Atamalar açısından bakıldığında, sınıf öğretmenlerinin atamaları  beden eğitimi 

öğretmenlerine göre daha fazla olmasına rağmen yine de orta düzeyde umutsuzluk sınıf 

öğretmenlerinde de görülmüĢtür. Sosyal bir alan olarak kabul edilen ve çeĢitli psikolojik 

problem durumlarında tedavilere ek ve destekleyici olması açısından önerilen beden eğitimi 

ve sporu meslek olarak yürütmeyi amaçlayan öğrenciler üzerinde de olumlu etkiler yaptığı 

elde ettikleri puanlardan anlaĢılmaktadır. 

Bu durum, sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olanların atamaları olmaması halinde 

çalıĢma alanlarının sınırlı olması ve çalıĢacakları alanda tecrübenin de aranıyor olması 

nedeniyle umutsuzluk düzeylerinin biraz daha yüksek çıkması; buna karĢın beden eğitimi 

öğretmenliği alanında yetiĢenlerin toplumda öğretmenlik dıĢında yeteneklerine dayalı farklı iĢ 

bulabilme Ģanslarının umutsuzluk düzeyini azalttığı düĢünülebilir.  

Bu çalıĢmanın daha büyük bir örneklem grubuyla çalıĢılarak sonuçların yeniden gözden 

geçirilmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.   

Anahtar kelimeler : Umutsuzluk, Üniversite Öğrencisi, Gelecek. 

 

 

 

*   Kocaeli Üniversitesi BESYO Rekreasyon Eğitimi Bölümü. 

**   Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü. 
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GĠRĠġ 

 Genç insan sosyal dünyada gelecekteki yeri hakkında kaygı duyar. Bir yandan kim 

olduğu sorusuna cevap ararken diğer yandan da kendi kendine yeterli hale gelmeye, 

bağımlılık döneminden bağımsız döneme geçmeye çalıĢır. Kendisi gibi duygusal dayanak 

arayan ve benlik kavramını oturtmaya çalıĢan akranları beklentilerine cevap veremeyince, 

çatıĢma ve sosyal yalnızlık yaĢar. Tüm bu karmaĢık duygular içerisinde  benlik kavramını 

oluĢturmaya uğraĢır. 

Benlik, sosyalleĢme ve olgunlaĢma yolu ile edinilen, sembolik iletiĢim kurma ve benlik 

farkındalığında bulunma gibi nitelikleri olan sosyal bir kavram olarak tanımlanabilir (Franzoi, 

1999). 

Erıkson, rolleri ve meslek uğraĢları iyi belirlenmemiĢ, olanakların kısıtlı olduğu toplumlarda 

gencin uzun süre bocalamasının kaçınılmaz olduğunu  belirtmiĢtir  (Öztürk,  1994). 

Gerçek ve ideal benliklerimiz arasında bir farklılık fark ettiğimizde hayal kırıklığı, 

engellenme ve depresyon gibi keder verici duyguları yaĢarız. Bu farklılıklar ne kadar fazla 

benliğe atfedilirse yaĢanan olumsuz duygular da o oranda artmaktadır (Higgins ve ark., 1994). 

Umutsuzluğun nedenlerinden biri gencin duygusal, ekonomik, sağlık, biliĢsel ve sosyal destek  

alacağı  birimleri tanımaması, bilmemesi veya bulamamasıdır. 

 Gelecekle  ilgili bir amacı gerçekleĢtirmede sıfırdan fazla olan beklentilere umut 

denmektedir. Bir çıkıĢ yolu olduğuna ve yardım ile bireyin varlığında değiĢiklikler 

oluĢabileceği inancı en önemli özelliğidir.  

 Umutsuzluk, bir iĢ, bir amacı gerçekleĢtirmede sıfırdan az olan olumsuz beklentiler 

Ģeklinde tanımlanır. Umut ve umutsuzluk karĢıt beklentileri simgeler. Umutta, amaca ulaĢmak 

için uygulamaya konulan planların baĢarılacağı öngörüsü varken; umutsuzlukta baĢarısızlık 

yargısı vardır. Bu iki uç beklenti kiĢiden kiĢiye, durumdan duruma beklenen sonucu ne zaman 

ve nasıl gerçekleĢtireceğine bağlı olarak değiĢiklik gösterir (Dilbaz ve Seber, 1993). 

  

Melges ve Bowlby„e göre, tipik depresif kiĢide: 

Amaçlarına ulaĢmak için güvendiği yetenekleri ve eylem planlarının uzun süreli etkisinin 

olmadığına 

BaĢkalarına daha fazla güvenmesinden baĢarısızlıklarını kendi yetersizliği gibi gördüğüne ve, 

Uzun süreli amaçlar içinde sayılan önceki ilgilerinde sayısız hayal kırıklıkları ve 

baĢarısızlıklarla karĢılaĢtığı düĢüncelerinin olduğunu ileri sürerler.  

Bu üç noktayı umutsuzluk türlerinin depresyona yol açan özellikleri gibi görürler (Greene, 

1989). 

Umutsuzluğa eğilimli kiĢi, gelecek için belirli bir biliĢsel sete sahiptir ve bu biliĢsel set 

geleceğin hiçbir iyi olasılığı içermediğini tekrarlar. KiĢi geleceği hakkında düĢünmeye 

zorlandığında bu biliĢsel set uyarılır ve kiĢi hoĢlanmadığı deneyimlerinin tepkisi içindeyken 

umutsuz durumun tipik olan duygusal ve motivasyonel bozuklukları da buna eĢlik eder 

(Greene, 1989). 

 Gençler arasında gerek depresif belirtiler, gerekse intiharlarla ilgili yapılan 

araĢtırmalarda üzerinde  durulan ve öne çıkan iki unsur, depresyon ve umutsuzluk 

kavramlarıdır (Sayar ve ark., 2000). 

 Beck ve arkadaĢları (1974) karamsarlığın ölçümü adlı çalıĢmalarında umutsuzluğu, 

kiĢinin gelecekle ilgili olumsuz beklentileri olarak ele almıĢlardır. Beck, depresyon 

belirtilerinden karamsarlık için önemli bir kavram olan umutsuzluk konusu üzerinde detaylı 

çalıĢmalar yaptığı görülmüĢtür (Durak, 1993). 
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Beck ve Rush, umutsuzluğu Ģimdiki olumsuz algıların  geleceğe yansıması olarak tanımlarlar 

ve “KiĢi uzun süre yansıtmalar yaptığında Ģimdiki güçlük ve sıkıntılarının sonsuz olarak 

devam edeceğini düĢünür.” diye belirtirler. Umutsuzluğa eğilimli kiĢi, gelecek için belirli bir 

biliĢsel sete sahiptir ve bu biliĢsel set geleceğin hiçbir iyi olasılığı içermediğini tekrarlar. KiĢi 

geleceği hakkında düĢünmeye zorlandığında bu biliĢsel set uyarılır ve kiĢi hoĢlanmadığı 

deneyimlerinin tepkisi içindeyken umutsuz durumun tipik olan duygusal ve motivasyonel 

bozuklukları da buna eĢlik eder. Umutsuz olmayan kiĢi bile Ģimdiki deneyimlerine rağmen 

geleceğe yönelik olumlu biliĢsel sete sahiptir (Greene, 1989). 

 

YÖNTEM 

Bu araĢtırma, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü‟nde okuyan 

33 öğrenci ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü‟nde okuyan 32 öğrenci olmak üzere toplam 65  4. sınıf öğrencisinin gerek hayata 

gerekse geleceğe bakıĢ açısından taĢıdıkları umutsuzluk duygularının ne düzeyde olduğunun 

incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaçla öğrenimlerine devam eden   (yaĢ ortalaması = 

23) toplam 65 son sınıf öğrencisine veri toplamak amacıyla “BECK Umutsuzluk Ölçeği ” 

uygulanmıĢtır. 

Elde edilen veriler SPSS 10,00 paket programında analiz edilmiĢtir. Verilerin toplanması 

amacıyla 20 sorudan oluĢan “ BECK Umutsuzluk Ölçeği ” uygulanmıĢtır. Öğrenciler Beck‟e 

göre, 0-6 arası düĢük, 7-13 arası orta ve 14-20 arası yüksek olmak üzere gruplandırılmıĢtır. 

Elde edilen veriler SPSS 10,00 paket programında analiz edilmiĢtir. 

  Verilerin analizleri sonucunda öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. 

 

BULGULAR ve TARTIġMA 

AraĢtırmamızda 23 yaĢ ortalamasına sahip toplam 65 öğrencinin  yaĢ ve cinsiyetlerine  iliĢkin 

veriler tablo 1‟de özetlenmiĢtir. 

                  
                      Tablo 1: YaĢlara Göre Cinsiyet Tablosu. 
 

 YaĢ                              Erkek Kız Toplam 

20-23 Bölüm BESYO 6 15 21 

    Sınıf  

Öğretmenliği 
8 23 31 

  Toplam 14 38 52 

24-26 Bölüm BESYO 5 3 8 

    Sınıf  

Öğretmenliği  
0 1 1 

  Toplam 5 4 9 

27 ve 

üstü 

Bölüm BESYO 
1 2 3 

    Sınıf  

Öğretmenliği  
0 1 1 

  Toplam 1 3 4 

 

 Öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacıyla Beck Umutsuzluk Ölçeği‟ne 

göre sınıflandırma yapılmıĢ ve deneklerin umutsuzluk düzeyi, frekans ve yüzdelik değerlerine 

iliĢkin veriler tablo 2‟de özetlenmiĢtir. 
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            Tablo 2: Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerine ĠliĢkin Değerler. 

PARAMETRELER 

      

BUÖ 

 

N Frekans % 

UMUTSUZLUK 

DÜġÜK 56 56 86,2 

ORTA 9 9 13,8 

TOPLAM 65 65 100,0 

 

Öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacıyla Beck Umutsuzluk Ölçeği‟ne 

göre sınıflandırma yapılmıĢ ve deneklerin cinsiyet ve bölümlerine göre puan dağılımlarına 

iliĢkin veriler tablo 3‟te özetlenmiĢtir. 

Tablo: 3. BECK Umutsuzluk Düzeyi Ölçeğinin Cinsiyet ve Bölümlere Göre Puan 

Dağılımı. 

Test 

Sonucu   Cinsiyet Toplam 

  Erkek Kız   

0 Bölüm BESYO 2 5 7 

    Sınıf Öğretmenliği 1 1 2 

  Toplaml 3 6 9 

1 Bölüm BESYO 2 4 6 

    Sınıf  Öğretmenliği  0 5 5 

  Toplam 2 9 11 

2 Bölüm BESYO 1 4 5 

    Sınıf  Öğretmenliği  1 6 7 

  Toplam 2 10 12 

3 Bölüm BESYO 0 4 4 

    Sınıf  Öğretmenliği 

i 
3 4 7 

  Toplam 3 8 11 

4 Bölüm BESYO 3 0 3 

    Sınıf  Öğretmenliği  1 2 3 

  Toplam 4 2 6 

5 Bölüm BESYO 1 1 2 

    Sınıf  Öğretmenliği 0 2 2 

  Toplam 1 3 4 

6 Bölüm BESYO 1 1 2 

    Sınıf  Öğretmenliği 1 0 1 

  Toplam 2 1 3 

7 Bölüm BESYO 1 0 1 

    Sınıf Öğretmenliği 0 1 1 

  Toplam 1 1 2 

8 Bölüm BESYO   1 1 

  Toplam   1 1 
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9 Bölüm BESYO 1 0 1 

    Sınıf Öğretmenliği 0 1 1 

  Toplam 1 1 2 

11 Bölüm Sınıf Öğretmenliği   1 1 

  Toplam   1 1 

12 Bölüm Sınıf Öğretmenliği   1 1 

  Toplam   1 1 

13 Bölüm Sınıf Öğretmenliği 1 1 2 

  Toplam 1 1 2 

 

Holden ve Fekken (1988), 149 üniversite öğrencisi erkeklerde; x=3,63; kızlarda; x=2,31; 

olarak ve Greene (1981) genç popülasyon örnekleminde, x=4,45 olarak belirtmektedirler 

(DerebaĢı, 1996). 

Greene‟nin normal yetiĢkin örneklem üzerinde yaptığı çalıĢmada umutsuzluk, cinsiyet 

açısından anlamlı farklılık göstermemiĢtir (Greene,1989). 

Charles ve arkadaĢları, 100 depresif hasta üzerinde (40 erkek, 60 kız) yaptıkları çalıĢmada 

cinsiyet ve yaĢ açısından anlamlı bir fark bulamamıĢlardır. 

Metho ve  arkadaĢlarının bir çalıĢmasında umutsuzluğun kız ve erkekler, her iki cins için de 

madde kötüye kullanımının yordayıcısı olduğu, intihar riskini ise yordamadığı yolunda bir 

bulgudan söz etmektedirler (Durak, 1999).  

Seber (1991) karĢılaĢtırma grubu için, x=3,77; Durak (1993 ) karĢılaĢtırma grubunda x =4,38 

olarak bildirmiĢlerdir. Durak, Beck Umutsuzluk Ölçeğinin 373 kiĢiden oluĢan örneklem 

grubundaki çalıĢmasında, cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmadığını belirtmiĢtir 

(Durak, 1993). 

DerebaĢı, Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerlilik çalıĢmasında, örneklemi cinsiyet açısından 

değerlendirdiğinde anlamlı bir farklılaĢma olduğunu, umutsuzluk puan ortalamasının 

erkeklerde, x=5,09, kızlarda ise, x=4,35 olarak bulunduğunu, erkeklerdeki umutsuzluk 

düzeyinin, kızlara göre daha yüksek olduğunu belirlemiĢtir. Umutsuzluk puanlarındaki 

cinsiyete göre farklılaĢmayı da gelecek ile ilgili beklentilerinde, erkeklerin mesleklerine 

iliĢkin rollere verdikleri önemle ilgili olabileceğini belirtmiĢtir (DerebaĢı, 1996). 

Sayar ve arkadaĢlarının  yaptığı çalıĢmada kız öğrenciler erkeklere göre anlamlı ölçüde 

yüksek depresyon ve anksiyete skorları gösterdiği,  buna karĢılık erkek öğrenciler,  kız 

öğrencilere göre anlamlı ölçüde yüksek umutsuzluk ve dıĢa dönük öfke skorları 

gösterdiklerini bulmuĢlardır (Sayar ve Ark., 2002). 

Depresyon ve kiĢilik özellikleri kültüre çok bağlı olan iki özelliktir. KiĢilik ve depresyon 

özelliklerinin kültüre çok açık olduğu, çevresel etmenler bireyin davranıĢ geliĢimini hemen 

her evrede etkilediğini, dolayısıyla kültürün psikolojik testler  üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. 

Bu etki hem aynı ülke içinde yaĢayan çeĢitli alt kültürel grupların test edilmesinde hem de 

farklı ülkelerdeki  insanların test edilmesinde kendini göstermektedir (Güven ,1999). 

Yapılan çalıĢmalara bakıldığında Türk üniversite öğrencilerinin umutsuzluk puan 

ortalamasının, diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonucun kültürel 

farklılıklar ve kiĢilik özelliklerinin kültüre açık olması, bireyin bulunulan çevrenin 

özelliklerine göre yetiĢtirilmesi, bireylerin özgüven sorunu yaĢaması, vermesi gereken 

kararlarda zorlanması, kiĢinin kendisini yalnız hissetmesi, arkadaĢ çevresi kurmada 

zorlanması, iĢ bulma kaygısı, sosyal güvencenin olmayıĢı, istenilen mesleğe  yönelmede 

üniversite sınavı gibi aĢırı çalıĢma ve kaygı yüklenmesi getiren ve tüm bu yoğun kaygı, 

çalıĢma temposuna rağmen istediği meslek ve iĢ garantisini bulamamanın da umutsuzluk 

durumunda etken olduğu düĢünülebilir.  

Toros ve arkadaĢlarının çocuk ve ergenlerde intihar giriĢiminde ailesel risk faktörlerini 

belirleyen çalıĢmalarında, ailede intihar davranıĢının varlığı, aile içi iletiĢim sorunları, verilen 
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ceza sayısı, ailenin Ģehir değiĢtirmesi, ailenin iĢ değiĢikliği, evdeki kiĢi sayısı, ekonomik 

durum değiĢimlerinin depresyonda ailesel risk faktörlerini oluĢturduğunu belirlemiĢlerdir 

(Toros ve Ark., 2002). 

Bireyler; yeteneklerini ortaya olumlu bir Ģekilde yansıtmalarının ve gösterdikleri çabanın 

karĢılığını aldıklarında, sorunları yaĢamın bir parçası olarak görüp çözüm için zorluktan 

kaçınmama aĢamasına geldiklerinde, insanlar arası iliĢkileri daha güvenilir, değiĢime, yeniliğe 

açık kiĢiler olarak değerlendirdiklerinde, dikkatli, sezgili ve kararlı olduklarında yaĢama ve 

geleceğe bir adım daha umutlu bakacaklarını umutsuzluk kavramından en azından biraz 

uzaklaĢarak hayata sarılabileceklerini ve hayattan tat alabileceklerini belirtmek bir bakıĢ açısı 

olabilir. 

Bu çalıĢma sonunda, sınıf öğretmenliği ile beden eğitimi öğretmenliği bölümünde okuyan son 

sınıf öğrencileri arasında umutsuzluk düzeyi açısından anlamlı bir farklılık çıkmamıĢtır. 

Atamalar açısından bakıldığında, sınıf öğretmenlerinin atamaları  beden eğitimi 

öğretmenlerine göre daha fazla olmasına rağmen yine de orta düzeyde umutsuzluk sınıf 

öğretmenlerinde de görülmüĢtür. Sosyal bir alan olarak kabul edilen ve çeĢitli psikolojik 

problem durumlarında tedavilere ek ve destekleyici olması açısından önerilen beden eğitimi 

ve sporu meslek olarak yürütmeyi amaçlayan öğrenciler üzerinde de olumlu etkiler yaptığı 

elde ettikleri puanlardan anlaĢılmaktadır. 

Bu durum, sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olanların atamaları olmaması halinde 

çalıĢma alanlarının sınırlı olması ve çalıĢacakları alanda tecrübenin de aranıyor olması 

nedeniyle umutsuzluk düzeylerinin biraz daha yüksek çıkması; buna karĢın beden eğitimi 

öğretmenliği alanında yetiĢenlerin toplumda öğretmenlik dıĢında yeteneklerine dayalı farklı iĢ 

bulabilme Ģanslarının umutsuzluk düzeyini azalttığı düĢünülebilir.  

Bu çalıĢmanın daha büyük bir örneklem grubuyla çalıĢılarak sonuçların yeniden gözden 

geçirilmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.   
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